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 الدراسةمستخلص 
اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل من بداية الباب الثالث  عنوان الدراسة:

يف نكاح التفويض إىل هناية الفصل الثاين يف نسبة اخللع إىل املعامالت من كتاب اخللع 
 .-دراسة وحتقيقا  -

 الشريعة باجلامعة اإلسالمية.ماجستري يف قسم الفقه يف كلية  الدرجة:

 دي القرينعبدالرمحن بن سعيد بن مه الباحث:

 أ.د. أمحد بن عبداهلل العمري المشرف:

احلمد هلل ذي الفضل واملن واإلحسان، والصالة والسالم على رسول خري األنام، 
 وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد:

ي يف املذهب الشافعي، وقد فهذه رسالة علمية لنيل املاجستري يف الفقه اإلسالم
أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية،  اشتملت على بدأت العمل مبقدمة يسرية

وترمجة املؤلف، وتوثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف، وخطة البحث وحتديد اجلزء املراد 
 حتقيقه، ومنهج التحقيق.

من مث عرفت مث أتبعتها بقسم الدراسة فاشتمل على ترمجة خمتصرة للمؤلف، و 
التحقيق الذي اشتمل على جزء م بكتاب اجلواهر البحرية وأمهيته، مث تلوت ذلك بقس

 من كتاب النكاح واخللع.

 واجلزء الذي قمت بتحقيقه اعتمدت فيه على نسختني:

 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي.

 نسخة املكتبة األزهرية.

ني، واحلمد هلل رب وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجع
 العاملني.
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 ترجمة المستخلص
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 المقدمة
احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور إن 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له،  أنفسنا،
 .عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا  

 .(1)َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ  

 جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 .(2)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ 
 .(3) َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت

 أما بعد:
الطاعات،  فإن العلم الشرعي واالنشغال به تعلما  وتعليما  من أعظم القرب وأجل

جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرة  بطلبه وهو من أشرف العلوم، وأعالها مرتبة، وقد 
 خي حي جي ٰه مه ُّ  وحاثة  عليه، ومبينة  فضل من انشغل به، فمن ذلك قوله تعاىل:

 مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ُّ   تعاىل: وقوله ،(4)َّ هئمب مئ هي مي
"من يرد اهلل به  :قوله صلى اهلل عليه وسلم، ومن السنة (5)َّ جم هل مل خل حل

"من سلك طريقا  يلتمس فيه  :وقوله صلى اهلل عليه وسلم ،(6)خريا  يفقهه يف الدين"

                                                           

 (.102) :اآلية ،آل عمرانسورة  (1)

 (.1) :اآلية ،اءالنسسورة  (2)

 (.71-70) :اآلية ،األحزابسورة  (3)

 (.11) :اآلية ،اجملادلةسورة  (4)

 (.9: )اآلية ،الزمرسورة  (5)

 (، باب من يرد اهلل به خريا  يفقهه يف الدين.71ح ) (1/39)صحيح البخاري  (6)
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 ، والنصوص يف هذا الشأن معلومٌة مشهورة.(1)علما  سّهل اهلل له به طريقا  إىل اجلنة"
وبتعلم العلم الشرعي والعمل به حيصل فالح اإلنسان، وهو الغاية من خلق 

مها فائدة، ويدل على عظم فقه أرقى العلوم منزلة، وأسناها منقبة، وأعظاخللق، وعلم ال
فضله دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم البن عباس رضي اهلل عنهما "اللهم فقهه يف 

، وقد اشتغل هبذا العلم العلماء قدميا  وحديثا  منذ عهد النيب صلى اهلل عليه (2)الدين"
ما ، عدهم، وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلما ، وتعليوسلم من الصحابة، والتابعني ومن ب

ا العلم وألفوا فيه، فمنه املنت، والشرح، ذوإفتاء ، وقضاء  إىل أن جاء من بعدهم فدونوا ه
واملختصر، واملطول، واملنظوم، واملنثور وتكونت املذاهب األربعة، وقويت وظهر هلا أتباع 

 املسلمون جيال  بعد جيل، لكن الكثري من تراثاهتموا هبا تصنيفا  وتأليفا ، وقد توارثها 
أو  -لك مبا حل باألمة اإلسالمية من حمن كحروب وغريهاذو -الفقه اإلسالمي مفقود 

خمطوط حباجة إىل حتقيق، وإخراج، ونشر لتزود هبا املكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون 
 واحملققون وطالب العلم.

ئي الطالب من قسم الفقه العثور على ومن آالء اهلل عز وجل أن يسر لبعض زمال
كتاب الجواهر يف علم الفقه على مذهب اإلمام الشافعي وهو  م نفيسوط قيّ خمط

 هـ،727القمويل ت أمحد بن حممدلنجم الدين أيب العباس  (البحرية )جواهر البحر
 نفسه، الذي أكثره مفقود. للمؤلفوهو اختصار لكتاب البحر احمليط شرح الوسيط 

ستشرت أهل العلم ا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبرية؛ اذن هلوملا كا
، ليكون موضوع رساليت ضمن عليَّ جبدارته لتحقيق جزء منه أشارواف والتخصص؛

مشروع لنيل درجة العاملية )املاجستري(، أسأل اهلل عز وجل التوفيق والسداد إنه ويل 
 ذلك والقادر عليه.

                                                           

(، باب فضل طلب العلم، قال الرتمذي 2646ح ) (386-4/385)رواه الرتمذي  (1)
 حديث حسن. هذا

 (، باب وضع املاء عند اخلالء. 143ح ) (1/53)صحيح البخاري  (2)
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 لعلمية:أسباب اختيار المخطوط وأهميته ا
 املوضوع، وأمهيته يف النقاط التالية:تتجلى أسباب اختيار 

كونه من الرتاث العلمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يربز ملن -1
 له صلة هبذا الفن من مفت وقاض وطالب علم.

أنه اختصار شامل، وجامع للبحر احمليط يف شرح الوسيط لإلمام الغزايل،  -2
 ية البحر والوسيط يف املذهب الشافعي، قال، حسن الصياغة، وال ختفى أمهسهل العبارة

 يقصد البحر احمليط. (1)منه" مسائل أكثر املذهب يف كتابا    أعلم "ال :األسنوي
كون أغلب أجزاء األصل الذي هو البحر احمليط مفقودة، وال يوجد منه إال   -3

 أجزاء قليلة متفرقة.
 ملذاهب.ا ب الشافعي، والنقل عن بقيةإيراد أقوال فقهاء املذه -4
 جاللة قدر املؤلف وسعة علمه واطالعه يف املذهب الشافعي. -5
 

 الدراسات السابقة:
قد سبقين إىل التسجيل يف هذا املخطوط عدد من زمالئي من طلبة برنامج 

 ماجستري الفقه يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وهم:
األول يف الفصل  الكتاب إىل هناية ايةبد منمصطفى معاذ حممد،  -1

 آداب قضاء احلاجة.
من الفصل الثاين: فيما جيب االستنجاء منه إىل هناية  ،مهاتاما ويلسن -2

 باب املسح على اخلفني.
 بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة. منزبري سلطان،  -2

هناية س يف شرائط الصالة إىل حممد أزهري أرغا، من بداية الباب اخلام -3
 الفصل الثاين فيمن أوىل باإلمامة.

                                                           

 (.2/254انظر: طبقات الشافعية ) (1)
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بداية كتاب صالة املسافرين إىل هناية من علي أمحد صاحل لصوع،  -3
 القول يف الغسل من كتاب اجلنائز.

من بداية النظر الثاين يف الغاسل من كتاب  ،مظهر منظور حافظ -4
 من كتاب الزكاة.اجلنائز إىل هناية القسم األول: األداء يف الوقت 

بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكاة من كتاب من د بشري عبدالرحيم، حمم -5
 الزكاة إىل هناية زكاة الفطر.

بداية كتاب الصيام إىل هناية فصل يف موجب القران من عبداهلل الثريا،  -5
 والتمتع من كتاب احلج.

ىل هناية من بداية الباب الثاين يف صفة احلج إ ،سانفوا عبدالسالم -6
 من األفعال املوجبة للضمان من كتاب احلج.األمر الثالث 

بداية الطرف الثالث يف األكل من كتاب احلج من عبد اإلله السبيعي،  -7
إىل هناية الطرف الثالث يف احلالة اليت تعترب فيها املماثلة من كتاب 

 البيع.
من   اجلنس واختالفه من بداية الطرف الرابع يف احتاد ،يلحادنت مج -8

ة املانع الثالث من املوانع الرد: تلف املعقود عليه كتاب البيع إىل هناي
 من باب الرد

بداية املانع الرابع من موانع الرد بالعيب خروج املبيع من أمحد علي جحاف،  -8
عن ملك املشرتي إىل غريه من كتاب البيع إىل هناية فصل فيما يطرأ على الثمار املبيعة 

 يع.الط بغريها من كتاب البقبل القطاف واالخت

بداية القسم اخلامس من كتاب البيع إىل من منصور معجب التميمي،  -9
 هناية الباب الثاين يف القبض من كتاب الرهن.

من بداية الباب الثالث يف حكم املرهون  ،حممد عليم الدين يوسف -10
بعد القبض يف حق املرهتن والراهن من كتاب الرهن إلة هناية الباب 

 .يف الصلح من كتاب الصلحاألول 
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بداية الباب الثاين يف التزاحم من كتاب الصلح إىل من أبو احلسن أكرم،  -10
 هناية كتاب الوكالة.

بداية كتاب اإلقرار إىل هناية احلكم األول من عبداملنان عبداحلليم هاين،  -11
 من أحكام العارية من كتاب العارية.

أحكام العارية من  كم الثاين من من بداية احل ،جاسر أمحد حممد صابر -11
 كتاب العارية إىل هناية كتاب الغصب.

من بداية كتاب الشفعة إىل هناية الباب  ،متقني سيف الدين مينج -12
 األول يف أركان اإلجارة من كتاب اإلجارة.

من بداية الباب الثاين يف حكم اإلجيار الصحيحة من كتاب  ،محزة قاسم -13
 لوقف.هناية كتاب ا اإلجارة إىل
من بداية الباب اخلامس يف الرد على ذوي الفروض وتوريث  ،أنس عيسى -14

ذوي األرحام من كتاب الفرائض إىل هناية الفصل الثاين من أحكام الوصية املعنوية )يف 
 الوصية باحلج( من كتاب الوصايا.

وية للوصية من بداية الباب الثالث من األحكام املعن ،عطا اهلل احلجوري -15
إىل هناية الباب الثاين يف قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء  كتاب الوصايا  من

 والغنيمة.
من بداية الفصل اخلامس يف توكيل الويل وإذنه من كتاب  ،محزة بوجالب -16

 النكاح إىل هناية الباب الثاين يف أحكام الصداق.  
 

 خطة البحث:
 وقسمني، وفهارس علمية.تشتمل اخلطة على مقدمة، 

 تشتمل على: المقدمةو
 االفتتاحية -
 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية -
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 ترمجة املؤلف -
 توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف -
 الدراسات السابقة -
 خطة البحث -
 منهج التحقيق -

 وفيه مبحثان:القسم االول: قسم الدراسة، 
 ب:املبحث األول: دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطال

 ونسبته، وكنيته. امسه، ونسبه، املطلب األول:       
 املطلب الثاين: مولده.  
 املطلب الثالث: نشأته العلمية.  
 املطلب الرابع: شيوخه، وتالميذه.  
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.  
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.  
 السابع: مؤلفاته.املطلب   
 وفاته.املطلب الثامن:   

 )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب: املبحث الثاين: التعريف بالكتاب
 املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف.  
 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.  
 احملقق.املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص   
 ف يف النص احملقق.املطلب الرابع: اصطالحات املؤل  
 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.  
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 القسم الثاني: النص المحّقق.
بتحقيق جزء من هذا الكتاب، وهو من بداية الباب الثالث يف نكاح قمت  

 عنعامالت من كتاب اخللع، اية الفصل الثاين يف نسبة اخللع إىل املالتفويض إىل هن
 نسختني:

طوبقبوسراي بإسطنبول، تركيا، واليت األوىل وهي األصل: نسخة مكتبة متحف 
أ( من 9أ( من اجمللد السابع إىل اللوحة )91( لوحة ابتداء  من اللوحة )60قع يف )ت

 اجمللد الثامن.
( 32يف ) عقتبة األزهرية، القاهرة، مصر، واليت تملكالثانية للمقابلة: نسخة ا

 أ( من اجمللد الرابع.104ب( إىل اللوحة )72لوحة، ابتداء  من اللوحة )
 وتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية: الفهارس العلمية، 

 فهرس اآليات القرآنية. -1

 فهرس األحاديث النبوية واآلثار. -2

 قق.فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احمل -3

 فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة. -4

 األماكن والبلدان. رسفه -5

 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب. -6

 فهرس املصادر واملراجع. -7

 فهرس املوضوعات. -8
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 منهج التحقيق:
 يف خدمة النص كما يلي: سرت عليه هج التحقيق الذيمن
االلتزام نسخ النص املراد حتقيقه حسب القواعد اإلمالئية احلديثة مع  -1

  ضبط.بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل
اعتماد النسخة األصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول،  -2

تركيا، ورمزت هلا بـ)ط(، مع مقابلتها بنسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر، ورمزت هلا 
 بـ)ز(.

، وإثبات الفروق بينها املقابلة بني النسخة األصل ونسخة املكتبة األزهرية -3
الصالة والسالم على  آنية، وصيغ التمجيد، والثناء على اهلل، وصيغفيما عدا اآليات القر 

النيب صلى اهلل عليه وسلم، وصيغ الرتضي والرتحم، مشريا  إىل الفروق يف احلاشية على 
 النحو اآليت:

، وأثبته يف إذا جزمت خبطأ ما يف األصل أقوم بالتصحيح من النسخة األخرى -أ
 يف احلاشية. ]  [، مع اإلشارة إىل خطأ ما يف األصل املنت، وأضعه بني معقوفتني هكذا

إذا كان يف األصل سقط، أو طمس، أو بياض، أكملته من النسخة  -ب
األخرى، فإن مل أجده فمن مظانه من كتب الشافعية، وأضعه بني معقوفتني هكذا ]  

 قوسني ن مل أهتد إليه جعلت مكانه نقطا  متتالية بني[، وأشري إىل ذلك يف احلاشية، فإ
 هكذا )...(.

ب(، للداللة على هناية كل وجه /11أ( أو )/11وضع خط مائل هكذا:/ ) -4
 من لوحات األصل، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش. 

عزو اآليات القرآنية ببيان اسم السورة، ورقم اآلية مع كتابتها بالرسم  -5
 اين.العثم

فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها،  -6
ا اكتفيت بذلك، وإال فأخرجه من مظانه من كتب األحاديث األخرى، وأبني أحدمه

 درجته معتمدا على الكتب اليت تعىن بذلك باختصار.
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 عزو اآلثار إىل مظاهنا األصيلة. -7
نقول اليت يذكرها املؤلف عن الفقهاء من توثيق املسائل الفقهية، وال -8

 املذهب.رها، واإلمجاعات، مع بيان القول املعتمد يف مصاد
 شرح مشكل األلفاظ، واملصطلحات العلمية. -9

 الرتمجة بإجياز لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملّقق. -10
دها التعريف باألماكن والبلدان اليت ذكرها املؤلف، مع بيان أماكن وجو  -11

 وتسمياهتا يف زماننا احلاضر.
 فنية الالزمة كما هو موضح يف خطة البحث.فهارس الوضع ال -12
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 شكر وتقدير
أمحد اهلل أوال  وآخرا ، ظاهرا  وباطنا  على ما أنعم به عليَّ وتفضل من التوفيق إلمتام 

ن مين هذه الرسالة، وأسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل عملي خالصا  لوجهه الكرمي، وأ
 ه ويل ذلك والقادر عليه.عليَّ بالعلم النافع والعمل الصاحل إن

، ورئيس لشريعة، ممثلة يف عميدها، ووكالئهامث إنين أتقدم بالشكر اجلزيل لكلية ا
 قسم الفقه، وأعضاء هيئة التدريس فيه، على تعاوهنم؛ فأجزل اهلل هلم املثوبة واألجر.

حفظه - عبداهلل العمريبن أحمد تور / كما أشكر شيخنا الفاضل األستاذ الدك
الرسالة على ما أوالين من نصح، وإرشاد، وتوجيه، فأسأل اهلل ملشرف على هذه ا -اهلل

 أن جيزيه عين خري اجلزاء، وأن يضاعف له األجر واملثوبة.
فإنين ال أدعي الكمال فالنقص من طبيعة البشر، وعذري أنين بذلت  وأخيراً 

أخطأت فمن د واملنة، وإن جهدي لطلب الصواب، فإن وفقت فمن اهلل وحده وله احلم
 والشيطان. نفسي

 وأسأل اهلل أن يعصمين من الزلل، وأن يوفقين يف القول والعمل.
 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 القسم األول: قسم الدراسة، وفيه مبحثان:
 .المؤلف دراسة: األول المبحث

 .(البحرية الجواهر) بالكتاب التعريف: الثاني حثالمب
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 المبحث األول: دراسة المؤلف، وفيه ثمانية مطالب:
 المطلب األول: اسمه، ونسبه، ونسبته، وكنيته:

أبو العباس  القرشي املخزومي أمحد بن حممد بن أيب احلزم مكي بن ياسنيهو: 
 .(1)الشيخ جنم الدين القمويل

قريبة و بلدة يف الرب الغريب ح القاف وضم امليم وإسكان الوافتب ، وق م ولةوالم  وق  
 .(2)من قوص مبصر

  

                                                           

(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 9/30( انظر: طبقات الشافعية للسبكي )1)
 (.8/61وايف بالوفيات للصفدي )(، ال1/222(، األعالم للزركلي )2/254)

(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 9/315،286لبلدان للحموي )( انظر: معجم ا2)
(2/254.) 
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 المطلب الثاني: مولده:
 (1)من اهلجرة النبوية. مولده سنة ثالث ومخسني وستمائة

  

                                                           

 (.1/383( انظر: بغية الوعاة للسيوطي )1)
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 المطلب الثالث: نشأته العلمية:
 يا  عن نشأته إال أنه نشأ يف مصر.ترمجته شيئا  واف مل تذكر مصادر

يف بداية عمره مبدينة قوص مبصر، مث ورد القاهرة فتفقه  -هلل رمحه ا -ه وتعلم وتفق
 هبا وتعلم على أعيان فقهائها إىل أن برع يف العلوم، وظهرت فضائله، وع ظم قدره.

هيم بن عتيق، مث توىّل عن قاضي قوص شرف الدين إبرا قضاء ق موال القمويل توىّل 
بنت األغر، وكان القضاة عبد الرمحن ابن الوجه القبلي من عمل قوص يف والية قاضي 

قد قسم العمل بينه وبني الوجيه عبد اهلل السمرباوي، مث توىل إمخيم مرتني، وويل أسيوط 
ين ابن مسع من قاضي القضاة بدر الدو  واملنية والشرقية والغربية، مث ناب بالقاهرة ومصر،

مبصر، واستمر يف احلسبة وتوىل  ،وقرأ األصول والنحو بالفقه واشتغل ،مجاعة وغريه
 النيابة مبصر واجليزة واحلسبة إىل أن تويف.

س بالفخرية بالقاهرة، ومل يزل يفيت وحيكم ويدرس ويصنف وهو مبجل معظم ودرّ 
 .(1)هوحمي من احلياة رمسج   ،هم  إىل أن غرب جنج 

  

                                                           

(، شذرات 1/222(، األعالم للزركلي )9/30( انظر: طبقات الشافعية للسبكي )1)
 (، البداية8/61(، الوايف بالوفيات )8/135العكربي )الذهب يف أخبار من ذهب لعبد احلي 

(، هدية العارفني أمساء 1/363(، أعيان العصر وأعوان النصر )14/151والنهاية البن كثري )
 (1/105املؤلفني وآثار املصنفني إلمساعيل البغدادي )
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 الرابع: شيوخه وتالميذه:المطلب 
 أواًل: شيوخه:

رتمجة اليت ترمجت علو مكانته، مل ت عىن مصادر المع جاللة جنم الدين القمويل، و 
له بذكر مشاخيه الذين أخذ عنهم العلوم املختلفة، بل صرحوا بثالثة من شيوخه فقط 

 وأمجلوا اآلخرين، وهم:
 .(1)مجاعةبدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن   -1
 .(2)علي بن وهب القشريي بن دقيق العيد  -2
 .(3)نرسيظهري الدين ال -3

 ثانياً: تالميذه:
مع شهرة جنم الدين القمويل يف عصره، وتدريسه وإفتائه إىل أن مات، مل تذكر له  

 كتب الرتاجم شيئا  من تالميذه.
 

  

                                                           

 (،8/61(، الوايف بالوفيات للصفدي )1/363( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر )1)
 (.1/383بغية الوعاة للسيوطي )

 (.153ت الفقهاء الشافعيني للعبادي ص )( انظر: ذيل طبقا2)

 ( انظر: املصدر السابق.3)
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 المطلب الخامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:
أما مكانة جنم الدين القمويل العلمية فقد كان من علماء الشافعية األفذاذ، 

 يتضح ذلك من مؤلفاته، ونقل من بعده عنه، الثناء عليه، واملناصب العلمية اليتو 
 توالها.

عارف ا باألصول  ،والصلحاء املتورعني ،من الفقهاء املشهورين -رمحه اهلل - كان
 .ان مع جاللته يف الفقه عارفا بالنحو وبالتفسريوك ،العربية، صاحل ا متواضع ا

 .ه إال اهلليفرت عن قول ال إلأن لسانه كان ال  عنه: حيكى
 .ليس مبصر أفقه من القمويل :املرحل قال ابن

تاب جواهر البحر قال عنه السبكي: صاحب البحر احمليط يف شرح الوسيط وكو 
 .(1)مجع فيه فأوعى

  إىل أن برع ودرس وأفىت وصنفبالعلم  -رمحه اهلل- اشتغل
وغاص  ،ى فارتقىسباب الرقوتعلق بأ ،سنوي تسربل بسربال الورع والتقىقال اإل

يف الفقه  كان إماما    ،وأكرمهم حىت انتظم يف سلكهم ،فركب يف فلكهم ،مع األولياء
  ،متوددا   ،متواضعا   ،وةكثري الذكر والتال  ،سليم الصدر ،صاحلا   ،باألصول والعربية عارفا  
وإن   ،لرفعةمن شرح ابن ا أقرب تناوال   ،شرح الوسيط شرحا مطوال   ،كبري املروءة  ،كرميا  

املذهب أكثر  يف بل ال أعلم كتابا   ،منه أيضا   كان كثري االستمداد منه وأكثر فروعا  
 خيصكتل  ،مث خلص أحكامه خاصة ،مساه البحر احمليط يف شرح الوسيط ،مسائل منه

 .(2)البحر رالروضة من الرافعي مساه جواه

                                                           
(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 9/30( انظر: طبقات الشافعية للسبكي )1)

الوعاة (، بغية 1/424(، حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي )2/254-255)
ت املفسرين ألمحد بن حممد األدنه وي (، طبقا2/452(، السلوك ملعرفة دول امللوك )1/383)
( العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب البن امللقن 1/68( معجم املفسرين )1/268)
(1/407.) 

(، شذرات الذهب 255-2/254( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2)
(6/74.) 
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 ،اهيم بن عتيقاحلكم بقموال عن قاضي قوص شرف الدين إبر  -رمحه اهلل– توىل
مث توىل الوجه القبلي من عمل قوص يف والية قاضي القضاة عبد الرمحن ابن بنت 

 ،مث ويل أمخيم مرتني ،وبني الوجيه عبد اهلل السمرباوي ،وكان قد قسم العمل بينه ،األعز
 ،وتوىل احلسبة مبصر ،ومصر ،مث ناب بالقاهرة ،والغربية ،والشرقية ،واملنية ،وويل أسيوط

وما  ،ودرس بالفخرية بالقاهرة ،واحلسبة إىل أن تويف ،واجليزة ،مبصر النيابة مر يفواست
 .(1)زال يفيت ويدرس ويكتب ويصنف وهو مبجل معظم إىل حني وفاته

وافر العقل، جيد النقل، حسن التصرف، دائم البشر  قال الصفدي: كان
يفيت  ومل يزل دوقا.والتعرف، له دين وتعبد، واجنماع عن الباطل وتفرد وكان ثقة ص

 .(2)وحيكم ويدرس ويصنف وهو مبجل معظم إىل أن غرب جنمه وحمي من احلياة رمسه
كثري املروءة   ،وكان حسن األخالق ،ما يف مصر أفقه منه :ابن الوكيلقال عنه 

 .(3)وأهل بالده ،وأقاربه ،إىل أهله حمسنا  
أربعني سنة ريب من قال الفاضل كمال الدين جعفر األدفوي: قال يل يوما: يل ق

 .(4)أحكم ما وقع يل حكم خطأ، وال أثبت مكتوبا تكلم فيه أو ظهر فيه خلل
 

  

                                                           
-2/254)(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 8/61الوايف بالوفيات )( انظر: 1)

 (.9/30(، طبقات الشافعية للسبكي )255
 (.2/164(، املنهل الصايف )1/363( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر )2)
(، الدرر 8/61(، الوايف بالوفيات )1/363( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر )3)

 (.1/359الكامنة )

نهل الصايف (، امل255-2/254( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )4)
 (.1/359(، الدرر الكامنة )9/30( طبقات الشافعية للسبكي )2/164)
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 المطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي:
 أواًل: عقيدته:

بعد البحث والتتبع يف مظان عقيدة املؤلف يف كتب الرتاجم والسري، مل أقف على 
 يف ذلك.ترجم له  نشيء يف ذلك، ومل أجد أي إشارة مل
يدل على أنه   (1)من هذا الكتاب احملقق -رمحه اهلل–ولكين وقفت على نص له 

)فإن  -رمحه اهلل وعفا عنه-كان مييل إىل املذهب األشعري، وإليك نصه: قال: 
ينكر على املعتزيل يف نفي رؤية اهلل تعاىل، ونسبة الشر إليه، وقوله: إن كالمه  (2)السين

سمية والصورة واالستواء، وعلى الفلسفي يف إنكاره بات اجلخملوق، وعلى احلشوي يف إث
 بعث األجساد؛ ألن املصيب فيها واحد قطعا (.

وقد تضمن هذا النص الذي ذكره املؤلف على عدد من املخالفات العقدية، 
 وهي:

تسمية أهل السنة واجلماعة باحلشوية وهذا اللقب من أشنع األلقاب اليت  أواًل:
 .(3)ني هلمنبزهم هبا املخالف

يف العقيدة، وذلك يف قوله: وعلى احلشوي يف  (4)استعمال األلفاظ اجململة ثانياً:
                                                           

 شر، نسخة املتحف.اأ(، اجمللد الع/180( انظر: )1)

( قوله )السين( ال يعين أن ما ذكره هو قول أهل السنة، فإن املخالفني يطلقون على 2)
ؤلف يف هذا النص ليس هو معتقد سهم أهل السنة، وال ميتنعون عن هذه النسبة، وما ذكره املأنف

أهل السنة واجلماعة، وقد أشار إليهم باحلشوية، وأهنم جمسمة، كما سيأيت يف كالمه. انظر: 
( وما بعدها، بنّي املؤلف تنازع الطوائف هذا 48) وسطية أهل السنة بني الفرق حملمد باكرمي ص

 لقب.ال

 (.141) ص( انظر: وسطية أهل السنة بني الفرق حملمد باكرمي 3)

( األلفاظ اجململة هي ألفاظ يطلقها أهل التعطيل. أو: هي مصطلحات أحدثها أهل 4)
الكالم، ومعىن كوهنا جمملة: أي: حتتمل حقا  وباطال . أي: ألهنا ألفاظ م شرتكة بني معاٍن 

 =تعطيل من إطالقها: التوصل إىل نفي الصفات عن اهللومراد أهل ال، صحيحة، ومعاٍن باطلة
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والسنة، ، وهذا اللفظ من األلفاظ اجململة، وهي مل ترد يف الكتاب (1)إثبات )اجلسمية(
ومسلك أهل السنة واجلماعة يف التعامل معها: أهنم يتوقفون يف هذه األلفاظ؛ ألنه مل 

وال إثباهتا يف الكتاب وال يف السنة، وأما املعىن الذي حتت هذه األلفاظ فإهنم يرد نفيها 
تنع املعىن باطال  ي نزّه اهلل عنه رّدوه، وإن كان املعىن حقا  ال مييستفصلون عنه؛ فإن كان 

 على اهلل عز وجل قبلوه، واستعملوا اللفظ الشرعي املناسب للمقام.
يف بيان مسلك أهل السنة يف التعامل  -اهللرمحه –قال شيخ اإلسالم بن تيمية 

فليس على  ،وإثباتا   وما تنازع فيه املتأخرون نفيا   مع هذه األلفاظ اجململة كاجلسم وحنوه:)
حىت يعرف مراده فإن أراد حقا  ،إثبات لفظه أو نفيهأن يوافق أحدا على  أحد بل وال له

ومل يرد مجيع  اطل مل يقبل مطلقا  وإن اشتمل كالمه على حق وب ،رد قبل وإن أراد باطال  
 .(2)(معناه بل يوقف اللفظ ويفسر املعىن

عدم إثبات الصورة، ومعتقد أهل السنة واجلماعة هو: إثبات الصورة، للرب  ثالثاً:
 كما دل على ذلك السنة:  سبحانه وتعاىل،

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: خلق اهلل آدم على صورته  -1
له ستون ذراعا  فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النَّفر من املالئكة جلوس طو 

فاست ِمع ما حييونك فإهنا حتيتك وحتية ذريتك فقال السالم عليكم فقالوا السالم عليك 

                                                                                                                                                             

حبجة تنزيهه عن النقائص، والذي دعاهم إىل ذلك: عجزهم عن مقارعة أهل السنة  -تعاىل=
(، 65) باحلجة؛ فلجؤوا إىل هذه الطريقة؛ ليخفوا عوارهم، وزيفهم. انظر: التدمرية ص

 (.55) مصطلحات يف كتب العقائد حملمد احلمد ص

ت: مصطلحات يف  يف معىن اجلسم ومراد املتكلمني من إطالقه يف باب الصفا ( ينظر1)
 ( وما بعدها.85) كتب العقائد ص

 ( وما بعدها.1/296(، درء تعارض العقل والنقل )65( انظر: التدمرية البن تيمية )2)
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اهلل فزادوه ورمحة اهلل فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم فلم يزل اخللق ينقص  ورمحة
 .(1)بعد حىت اآلن"

هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"إذا قاتل أحدكم أيب  عن -2
 .(2)أخاه فليجتنب الوجه فإن اهلل خلق آدم على صورته"

 (3)ة واجلماعة هو إثبات االستواءعدم إثبات االستواء، ومعتقد أهل السن رابعاً:
ڈ ژ ) وعظمته، كما دل على ذلك القرآن هلل تبارك وتعاىل على ما يليق جبالله

 يف سبع مواضع من كالم اهلل تعاىل، وعدم اخلوض يف كيفية ذلك. (4)(ژ ڑ
 

 ثانياً: مذهبه الفقهي:
 .(5)أما عن مذهب القمويل فهو شافعي املذهب

 
  

                                                           

(، ومسلم يف 6227( برقم )8/50( أخرجه البخاري يف صحيحه، باب بدء السالم، )1)
 (.2841(، برقم )4/1283صحيحه )

(، برقم 4/2016سعة رمحة اهلل تعاىل، )( أخرجه مسلم يف صحيحه، باب يف 2)
(2612.) 

 (.87) ( استوى: أي: عال وارتفع وصعد واستقر. انظر: نونية ابن القيم ص3)

 (.5( سورة طه آية )4)

 (.1/222(، األعالم للزركلي )8/61( انظر: الوايف بالوفيات )5)
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 السابع: مؤلفاته:المطلب 
 صنف جنم الدين القمويل عدة تصانيف وهي كما يلي:

تناوال  من املطلب  البحر احمليط يف شرح الوسيط، وهو شرح مطول أقرب-1
 كان كثري اإلستمداد منه. وهو خمطوط لكن أكثره مفقود.وأكثر فروعا  وأمشل منه، وإن  

، خلص أحكامه كتلخيص جواهر البحر تلخيص البحر احمليط، وهو كتابنا هذا-2
 الروضة من الرافعي.

 تكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي، مطبوع.-3
ائل علمية باجلامعة وسيط الغزايل، حمقق يف رس تكملة املطلب العايل شرح-4

 اإلسالمية.
 شرح أمساء اهلل احلسىن، خمطوط.-5
 .(1)القاهرةشرح كافية ابن احلاجب، حمقق يف رسالة علمية جبامعة  -6
 

 المطلب الثامن: وفاته:
 .(2)ه( عن مثانني سنة مبصر727تويف رمحه اهلل يف شهر رجب سنة )

  

                                                           

فعية (، طبقات الشا255-2/254( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1)
 (.408-1/407(، العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب البن امللقن )31-9/30للسبكي )

(، طبقات الشافعية 255-2/254( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2)
 (.31-9/30للسبكي )
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 وفيه ستة مطالب:بالكتاب )الجواهر البحرية(، يف تعر المبحث الثاني: ال
 المطلب األول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف:

وذلك أن الكتاب امسه: اجلواهر البحرية  :يتبني املخطوطخ بالرجوع إىل نسأوالّ: 
رمحه اهلل ما نصه:  ألن املصنف صرّح بذلك يف مقدمته من هذا الكتاب حيث قال:

 ه اجلواهر البحرية"."ومسيت
يتبني: أن  وإىل املصادر واملراجع ذات الصلة بالرجوع إىل نسخ املخطوطثانياّ:  

 ويل، وبيان ذلك فيما يلي: ملؤلفه أمحد بن حممد القمالكتاب 
تصريح املؤلف يف مقدمة كتابه بنسبته إىل نفسه، حيث قال رمحه اهلل ما  -1

 نصه: "ومسيته اجلواهر البحرية".
لصفدي: "وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة ال اق -2

 .(1)ه جواهر البحر"ومباحث مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومسا
 .(2)قال ابن السبكي:" صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحر" -3
من الرافعي،  خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة قال األسنوي:" مث -4

 .(3)"مساه: جواهر البحر
قال العبادي: "وصنف يف الفقه البحر احمليط شرح به الوسيط للغزايل يف حنو  -5

جملدة، مث اختصره يف مثانية جملدات خبطه ومساه: جواهر البحر احمليط يف من عشرين 
 .(4)شرح الوسيط

مساه: البحر  قال عنه حاجي خليفة: "ش ر ح  القمويل الوسيط يف جملدات -6

                                                           

 (8/61الوايف بالوفيات ) (1)

 (31-9/30طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) (2)

 (.255-2/254البن قاضي شهبة ) طبقات الشافعية (3)

 (.154-153انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ص ) (4)
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 .(1)خطوط بني أيدينا"احمليط، مث خلصه ومساه: جواهر البحر وهو امل
عية، فشرحه ومساه: البحر احمليط، قال الزركلي: "وعين بالوسيط يف فقه الشاف -7

 .(2)مث جرد نقوله ومساه: جواهر البحر جملدات منه يف األزهرية"
زايل يف حنو أربعني قال عمر كحالة: "البحر احمليط يف شرح الوسيط للغ -9

 .(3)ب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي"جملدة، مث خلص أحكامه يف كتا
وله شرح الوسيط يف حنو العسقالين عند ترمجة القمويل: )قال ابن حجر  -10

 .(4)(أربعني جملدة وجرد نقوله فسماها جواهر البحر

لدات كثرية، وشرح الوسيط يف الفقه يف جمقال أبو احملاسن الظاهري: ) -11
يزة ومباحث مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه وفيه نقول عز 
 .(5)(جواهر البحر

الفقيه الورع صاحب "البحر احمليط قال ابن امللقن يف ترمجة القمويل: ) -12
ي ات املذهب، مث خلصه يف "اجلواهر"وهيف شرح الوسيط" وهو كتاب جليل جامع ألشت

 .(6)(ض اليلة أيج

)قوله: البحر احمليط( هو قال البجريمي يف حاشيته على شرح املنهج:  -13
 .(7)القمويل كتابه املسمى جبواهر البحر احمليطشرح الوسيط البن يونس اختصر منه 

                                                           

 (.1/613انظر: كشف الظنون ) (1)

 (.1/222انظر: األعالم للزركلي ) (2)

 (.2/159انظر: معجم املؤلفني ) (3)

 (.1/359( انظر الدرر الكامنة )4)

 (.2/165( انظر املنهل الصايف )5)

 (.1/407املذهب ) ( انظر العقد6)

 (.1/210( انظر حاشية البجريمي )7)
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)قوله ومثله السرية مع قال الرملي يف حاشيته على أسىن املطالب:  -14
ألهنا إذا مل ترض يصري املسكن  ؛جةالزوجة( أي حيرم عليه مجعهما مبسكن إال برضا الزو 

ة وسرية وكذا لو كان له زوج :وقد صرح بذلك القمويل يف اجلواهر فقال ،غري الئق هبا
 .(1)(مل جيمع بينهما يف بيت إال برضا الزوجة

لو أخر قريب امليت التدارك قال الشربيين يف حاشيته على الغرر البهية: ) -15
ية عنه لزم لكل يوم مدان مد للفوات اد الفدفإن أر  ،عن امليت حىت جاء رمضان آخر

وم كما صرح به وإن أراد الصوم عنه لزمه لكل يوم مد للتأخري مع الص ،ومد للتأخري
 .(2)(القمويل يف اجلواهر وغريه

قال القمويل يف جواهره فإن قال الشرواين يف حاشيته على التحفة: ) -16
بته بالثمن وجهان أصحهما قلنا: ال خيار له أو له اخليار فلم يفسخ ففي مضار 

 .(3)(ال

وإن تلفت األرض أوال اسرتد أجرة قال الشربيين يف مغين احملتاج: )  -17
 .(4)(وكذا املاضي كما يف جواهر القمويل املستقبل

اخلامس: الوضوء قبل الوقت سنة قال السيوطي يف األشبه والنظائر ) -18
 .(5)(وهو أفضل منه يف الوقت صرح به القمويل يف اجلواهر

 ونسب له الكتاب غري هؤالء كثري من علماء املذهب.
  

                                                           

 (.3/231( انظر أسىن املطالب )1)

 (.2/234( انظر الغرر البهية )2)

 (.5/127( انظر: حتفة احملتاج )3)

 (.3/484انظر: مغين احملتاج )( 4)

 (.147( انظر: األشباه والنظائر ص )5)
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 ومكانته العلمية: ،المطلب الثاني: أهمية الكتاب
 وتتبني أمهية هذا الكتاب ومكانته العلمية من عدة أمور:

علو منزلة مؤلفه جنم الدين القمويل، حيث كان من أهل العلم الفضالء  أواًل:
عظيمة، ومنزلة رفيعة وقد سبق بيان ذلك يف  واألئمة النجباء، الذين كانت هلم مكانة

 الرتمجة مبا يغين عن إعادته هنا.
ثناء العلماء على جنم الدين القمويل، ونقل م ن بعده عنه، وقد سبق بيان  اً:ثاني

 ذلك يف ترمجته، ومن ذلك:
 ،وتعلق بأسباب الرقى فارتقى ،تسربل بسربال الورع والتقى)اإلسنوي  ولق -

يف  كان إماما    ،وأكرمهم حىت انتظم يف سلكهم ،فركب يف فلكهم ،اءوغاص مع األولي
 ،متواضعا   ،كثري الذكر والتالوة  ،سليم الصدر ،صاحلا   ،صول والعربيةباأل الفقه عارفا  

 .(1)(، كبري املروءة، كرميا  متوددا  
 ثناء العلماء على كتاب اجلواهر البحرية، ومن ذلك: ثالثاً:

الورع صاحب "البحر احمليط يف شرح الوسيط" وهو   قيهالفقول ابن امللقن: ) -
 .(2)(جليلة أيض ا وهيمث خلصه يف "اجلواهر"  كتاب جليل جامع ألشتات املذهب،

وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية، وفيه ) :احملاسن الظاهري أيب قول -
ات ومساه جواهر نقول عزيزة ومباحث مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملد

 .(3)(البحر

                                                           

(، شذرات الذهب 255-2/254( انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1)
(6/74.) 

 (.1/407( انظر العقد املذهب )2)

 (.2/165( انظر املنهل الصايف )3)
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كتابا يف املذهب أكثر مسائل قال اإلسنوي ال أعلم  قول ابن قاضي شهبة: ) -
منه ومساه البحر احمليط يف شرح الوسيط مث خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من 

 .(1)(الرافعي مساه جواهر البحر
ذهب، فقد رابعا : كون الكتاب من كتب املطوالت، ومن أوسع ما أّلف يف امل

 ها استيعاب أوجه األصحاب وطرقهم.حاول املؤلف في
 

  

                                                           

 (.255-2/254( طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1)
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 ثالث: منهج المؤلف في النص المحقق:المطلب ال
 منهجه يف النص احملقق يتلخص فيما يلي:

اعتىن املصنف بذكر األحكام جمردة عن األدلة يف الغالب ليسهل النقل  -1
جعلته أحكاما  جمردة عن األدلة واإلفتاء منه. قال املصنف يف مقدمة الكتاب ما نصه )و 

جعته، والنقل منه، واالعتماد عليه يف إال الدليل السهل، وقصدت بذلك تسهيل مرا
 الفتياء واحلكم(.

أوجه األصحاب يف املذهب الشافعي بتوسع،  -رمحه اهلل-يذكر املؤلف  -2
 ونادرا  ما ينقل عن بقية املذاهب.

ص عليها يف كتب املذهب، فهو كثري اهتم املؤلف بذكر جل املسائل املنصو  -3
 ئل والفروع.املسا

النقل عن عامل من علماء املذهب صاغ عبارته بأسلوبه إذا قام املؤلف ب -5
 وفهمه، ومل يقتصر على صياغة من نقل عنه غالبا .

ذكر من ينقل عنه من األئمة، فيقول مثال :  -رمحه اهلل–أحيانا  يبهم املؤلف  -6
 ل كذا.وقال بعضهم، أو وقي

حاب، ويرد يورد املؤلف يف كثري من املواضع االعرتاضات اليت يذكرها األص -7
 عليها، مث يرجح.

 يعتين بأقوال الشافعي وبيان اجلديد من القدمي. -8
يكثر النقل عن بعض أئمة الشافعية ومنهم: أبو املعايل اجلويين، املتويل، ابن  -9

 الصباغ، الرافعي، البغوي، الفوراين.
 يذكر األقوال واألوجه ويصحح. -10
 كتب أخرى.النقل عن الفقهاء مباشرة، أو بواسطة   -11
 يناقش األدلة أحيانا . -12

  



  

 

 املقدمة للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

32 

 المطلب الرابع: اصطالحات المؤلف في النص المحقق:
 مصطلحات خاصة بأئمة املذهب وكتبهم: :أوالً 

سواء   يف كتاب اجلواهر مجلة من املصطلحات، -رمحه اهلل–لقد وضع القمويل 
خاصة هذه املصطلحات ليست كانت لألئمة أو مصطلحات علمية، وكثري من 

 باملؤلف بل هي مصطلحات عامة لفقهاء الشافعية، فمن ذلك:
 قوله "الشيخ أبو حممد" -1

يقصد بذلك عبداهلل بن يوسف بن عبداهلل ابن حممد بن حيويه اجلويين )والد إمام 
 احلرمني أيب املعايل اجلويين(.

 : ل "قال الروياين"ذا قاوإ -2
 املذهب.فيقصد غالبا  ما قاله يف كتابه حبر 

 وإذا قال "قال املاوردي": -3
 فيقصد ما قاله يف كتابه احلاوي.

 وإذا قال "قال الرافعي": -4
 فاملقصود غالبا  ما قاله يف كتابه الشرح الكبري.

 وإذا قال "قال العبادي": -5
 بادي اهلروي، أبو عاصم.فيقصد حممد بن أمحد بن حممد الع

 وإذا قال "قال الفراء": -6
 به أبو زكرياء حيىي بن زياد بن عبداهلل بن منظور بن مروان األسلمي.فاملقصود 

 وإذا قال "عز الدين": -7
فاملقصود به أبو حممد عبدالعزيز بن عبدالسالم بن أيب القاسم بن حسن 

 السلمي.
 وإذا قال "القاضي": -8
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 حممد بن أمحد املروروذي. قاضي احلسني بنفاملقصود به ال
 ":وإذا قال "النووي -9

 فيقصد غالبا  ما قاله يف كتابه روضة الطالبني.
 وإذا قال " اإلمام": -10

فاملقصود به أبو املعايل، عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف بن حممد بن عبداهلل بن 
 حيوة اجلويين.

 وإذا قال "القفال": -11
 بن أمحد بن عبداهلل املعروف بالقفال املروزي، و بكر، عبداهللفاملقصود به أب

 والقفال الصغري.
 وإذا قال "قال صاحب التقريب": -12

 فاملقصود به أبو احلسن، القاسم بن حممد بن علي الشاشي الكبري.
 وإذا قال "قال صاحب الذخائر": -13

ملعايل املخزومي بن مجيع بضم اجليم بن جنا القاضي أبو ا يلجم  فاملقصود به 
 .األرسويف األصل املصري

 هذب":وإذا قال "يف امل -14
 فاملقصود به ما قاله أبو إسحاق، إبراهيم بن علي الشريازي يف املهذب.

 وإذا قال "ويف اإلحياء": -15
 فاملقصود به ما قاله الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين. 

 وإذا قال " قال الغزايل": -16
 ابه الوسيط إال إذا نص على خالفه.ا قاله يف كتفهو غالبا  م

 قال "أبو إسحاق":وإذا  -17
 فاملقصود به إبراهيم بن أمحد بن إسحاق املروزي.
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 وإذا قال "يف الوجيز": -18
 فيقصد به كتاب الوجيز أليب حامد الغزايل.

 وإذا قال "قال القاضي يف اإلشراف": -19
 .ات أليب سعد اهلروياإلشراف على غوامض احلكومفيقصد كتاب 

 وإذا قال "ويف النهاية": -20
 به هناية املطلب للجويين.فيقصد 

 وإذا قال "قال صاحب الكايف": -21
 فيقصد به أبو عبداهلل الزبري بن أمحد بن سليمان الزبريي.

 وإذا قال "ويف التهذيب": -22
 .ياحلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغو  ،حممد وأبفاملقصود به، 

 وإذا قال "صاحب احملكم": -23
 علي بن أمحد بن سيده األندلسي.فاملقصود به أبو احلسن، 

 وإذا قال "قال صاحب التنبيه، أو ويف التنبيه": -24
مجال  ،قاأبو إسح ،براهيم بن علي بن يوسف الفريوزبادي الشريازيفيقصد به إ

 .الدين
 ، أو أقوال":وإذا قال "ويف املسألة قوالن -25
كثر من قول، وقد وال هي: كالم الشافعي وذلك حينما يكون له يف املسألة أقاأل

أو أن  ،تكون هذه األقوال مما قاله قبل استقراره يف مصر، أي قدمية، وقد تكون جديدة
، وحينما يقول الشافعية قولني، فإهنم يعنون أن وبعضها جديدا   يكون بعضها قدميا  

فاألقوال للشافعي. . .، مث قد »يقول النووي:  ،ما لديهم قولني عن الشافعي يف مسألة
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، وقد يقوهلما يف وقت، وجديدا   لقوالن قدميني، وقد يكونان جديدين، أو قدميا  يكون ا
 .(1)«وقد يقوهلما يف وقتني، وقد يرجح أحدمها وقد ال يرجح

 قوله " ويف املسألة وجهان أو أوجه": -26
ألصحاب اإلمام الشافعي يستخرجوهنا األوجه يف املذهب الشافعي: هي أقوال 

الشافعي على أصله ويستنبطوهنا من قواعده، وقد جيتهدون يف بعضها وإن مل كالم   من
 .(2)يستخرجوها من أصله

 قوله" ويف املسألة طريقان أو طرق": -27
 .(3)الطرق يف املذهب: هي اختالف األصحاب يف حكاية املذهب

 قوله " املشهور": -28
نه يأيت حيث يكون يستعمل للرتجيح بني أقوال الشافعي، إال أ حهذا االصطال

ب لضعف مدركه، ومقابل املشهور هو الغريب، يقول اخلطي القول املقابل ضعيفا  
، وبعض الشافعية يستعمل «املشهور املشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه»الشربيين: 

 .(4)املشهور للرتجيح بني األقوال أو األوجه
 ألظهر":قوله" ا -29

يستعمل هذا االصطالح للرتجيح بني أقوال الشافعي، سواء كان بني قولني 
قدميني أو جديدين أو قول قدمي وآخر جديد، أو قاهلما يف وقت واحد أو وقتني 
خمتلفني، ولفظ األظهر يدل على ظهور مقابله، ولذلك ال يأيت به النووي إال حينما 

                                                           

(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي الظفريي ص 66-1/65انظر: اجملموع )( 1)
(266.) 

 (.1/48هناية احملتاج للرملي )(، 1/105( انظر: مغين احملتاج للشربيين )2)

(، مصطلحات املذاهب الفقهية ملرمي 1/48( انظر: حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي )3)
 (.266الظفريي ص )

 (.271-270(، مصطلحات املذاهب الفقهية ص )1/105تاج )( انظر: مغين احمل4)
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 ن الذي عرب عنه باألظهر أقوى دليال  لدليل لكتكون األقوال املخالفة قوية من حيث ا
 منها وأظهر.

فحيث أقول يف األظهر أو املشهور فمن القولني أو األقوال فإن »يقول النووي: 
 .(1)«قوي اخلالف قلت األظهر

، وقد وقدميا   مث قد يكون القوالن جديدين أو قدميني أو جديدا  »ويقول الرملي: 
جح أحدمها وقد ال يرجح، فإن قوي اخلالف ، وقد ير يقوهلما يف وقتني أو وقت واحد

الشافعية يستعمل  فقهاء وبعض  (2)«لقوة مدركه قلت األظهر املشعر بظهور مقابله
 كالقمويل.  املشهور للرتجيح بني األقوال أو األوجه

 قوله" األصح": -30
األصح من صيغ الرتجيح بني األوجه لألصحاب، وحيث يكون الوجه اآلخر 

 .أصح أقوى دليال   :إىل درجة الصحيح، إال أن الذي قيل عنهليل يصل قوي الد
وحيث أقول األصح أو الصحيح فمن الوجهني أو األوجه، فإن »يقول النووي: 

 .(3)«قوي اخلالف قلت األصح
ال يفرق بني األوجه واألقوال يف استعمال األصح للرتجيح  وبعض فقهاء الشافعية

 كالقمويل.  بينهما
 املذهب":قوله"  -31

لفظ املذهب يستعمل للرتجيح بني الطرق يف حكاية أقوال اإلمام، أو وجوه 
 .(4)األصحاب
 قوله" األشبه": -32

                                                           

 .(269(، مصطلحات املذاهب الفقهية ص )8( انظر: منهاج الطالبني ص )1)

 (.1/48( انظر: هناية احملتاج )2)

 (.271(، مصطلحات املذاهب الفقهية ص )8( انظر: منهاج الطالبني ص )3)

 (.271( انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ص )4)
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 بالعلة اجلامعة بني املقيس واملقيس عليه، األشبه هو احلكم األقوى شبها  
ويستعمل هذا اللفظ حينما يكون للمسألة حكمان قياسيان، تكون العلة يف أحدمها 

 .(1)ها باألصلأقوى شب
 قوله" القدمي": -32

يقصد الشافعية بقوهلم القدمي هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إىل مصر 
 وهو خالف اجلديد.

القدمي أو يف قول قدمي  وحيث أقول اجلديد فالقدمي خالفه، أو»ل النووي: قا
 .(2)«فاجلديد خالفه

 "اجلديد": قوله -33
ي مبصر، أي بعد دخوهلا، أو ما ح: هو ما قاله الشافعويقصدون هبذا االصطال

 .(3)استقر رأيه عليه فيها، وإن كان قد قاله بالعراق إال يف مواضع
 قوله" العراقيون واملراوزة": -34

األحكام، وختريج املسائل، وتفريعها على  قد سلك أصحاب الشافعي يف استنباط
بطريقة العراقيني، وعرفت األخرى  أصول الشافعي وقواعده طريقتني: عرفت إحدامها

 -ويقال هلم املراوزة ألن شيخهم ومعظم أتباعهم من املراوزة –بطريقة اخلراسانيني 
 هووجوه متقدمي أصحاب ،قواعد مذهبهو  ،نقل نصوص الشافعيوطريقة العراقيني يف 

 وترتيبا   عا  وتفري وحبثا   واخلراسانيون أحسن تصرفا   ،أتقن وأثبت من نقل اخلراسانيني غالبا  
 .(4)غالبا  

                                                           

 (.274( انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية ص )1)

 (.251(، مصطلحات املذاهب الفقهية ص )8( انظر: منهاج الطالبني ص )2)

 (.253(، مصطلحات املذاهب الفقهية ص )1/107ظر: مغين احملتاج )( ان3)

(، اإلبتهاج يف 94(، املذهب عند الشافعية حملمد الطيب ص )1/69( انظر: اجملموع )4)
 (.673-672بيان اصطالح املنهاج )
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 :"قيل، ويقالقوله" -35
هذه األلفاظ تستعمل للداللة على الوجه الضعيف، وذلك ألن مقابله وجها 

والصحيح أو األصح  ،ضعيفوقيل كذا فهو وجه  :وحيث أقول»ل النووي: قا، قويا  
وحيث أقول: وقيل: فهو قسيم األصح، أو حكي فقسيم الصحيح »، ويقول: «خالفه

 .(1)«قال: فقسيم الصوابأو ي
  

                                                           

 (.279(، مصطلحات املذاهب الفقهية ص )8( انظر: منهاج الطالبني ص )1)
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 المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق:
يف اجلواهر البحرية على مصادر كثرية، وقد نقل منها  -رمحه اهلل-اعتمد القمويل 

بواسطة كتب أخرى، وأحيانا  يذكر الكتاب ومصنفه، وأحيانا  يفرد أحدمها: مباشرة أو 
 إما بذكر الكتاب أو مصنفه.

 ا املطبوع، ومنها املخطوط، ومنها املفقود.صادر منهوهذه امل
 وهي كما يلي:

 األم لإلمام حممد بن ادريس الشافعي، مطبوع. •

ن ابن حممد الفوراين، اإلبانة عن أحكام فروع الديانة أليب القاسم عبدالرمح •
 خمطوط.

 حبر املذهب أليب احملاسن عبدالواحد ابن إمساعيل الروياين، مطبوع. •

  بن سامل العمراين، وهو مطبوع.اخلري، حيىي البيان أليب •

 .(1)تتمة اإلبانة أليب سعد عبدالرمحن ابن مأمون املتويل •

 .(2)التقريب للقاسم بن حممد الشاشي القفال الكبري •

 التهذيب أليب حممد احلسني البغوي، وهو مطبوع. •

 احلاوي الكبري أليب احلسن علي املاوردي، وهو مطبوع. •

                                                           

 جبامعة أم القرى. ( حمقق يف رسائل علمية1)

( قال العبادي إن كتابه التقريب قد خترج به فقهاء خراسان وازدادت طريقة أهل العراق 2)
رافعي وهو شرح على املختصر جليل استكثر فيه من به حسنا . وحجم التقريب قريب من حجم ال

لشافعي األحاديث ومن نصوص الشافعي حبيث انه حيافظ يف كل مسألة على نقل ما نص عليها ا
يف مجيع كتبه ناقال له باللفظ ال باملعىن حبيث يستغين من هو عنده غالبا عن كتب الشافعي كلها 

(، 3/472. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )قال اإلسنوي ومل أر يف كتب األصحاب أجل منه
 (.1/187طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
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 .(1) جملي ابن مجيع املخزوميشافعية أليب املعايلالذخائر يف فروع ال •

 روضة الطالبني أليب زكرياء حميي الدين ابن شرف النووي، وهو مطبوع. •

 .(2)د ابن حممد ابن عبدالواحد ابن الصباغالشامل يف فروع الشافعية لعبد السي •

فتاوى ابن الصالح لعثمان ابن عبدالرمحن الشهرزوري املعروف بابن الصالح،  •
 وع.مطب

 فتاوى البغوي أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، مطبوع. •

 الفتاوى للقاضي احلسني بن حممد املروزي، مطبوع. •

 الكرمي بن حممد الرافعي، مطبوع. فتح العزيز يف شرح الوجيز أليب القاسم عبد •

 الفروع أليب بكر حممد بن أمحد املعروف بابن احلداد، مطبوع. •

 مطبوع.لكرمي بن حممد الرافعي، احملرر أليب القاسم عبدا •

 خمتصر املزين أليب إبراهيم إمساعيل بن حيي املزين، ، مطبوع. •

 ع.املعاياة أليب العباس أمحد بن حممد بن أمحد اجلرحاين، مطبو  •

املهذب يف الفقه الشافعي أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي،  •
 مطبوع.

ف املعايل عبدامللك بن عبداهلل بن يوسهناية املطلب يف دراية املذهب أليب  •
 اجلويين، مطبوع.

                                                           

إال أن ترتيبه غري معهود متعب ملن يريد  ( قال اإلسنوي: وهو كثري الفروع والغرائب1)
استخراج املسائل منه، وفيه أيضا  أوهام، وقال األذرعي: إنه كثري الوهم قال: ويستمد من كالم 

عزوه إىل األصحاب قال: وذلك عادته. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة الغزايل وي
(1/322.) 

 ( حقق بعض أجزائه يف اجلامعة اإلسالمية.2)
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 .(1)اإلمالء للشافعي •

 مطبوع.، براهيم بن علي بن يوسف الفريوزأبادي الشريازي أبو إسحاقالتنبيه إل •

 .(2)الكايف أليب عبداهلل الزبري بن أمحد بن سليمان الزبريي •

 .(3)حامد حممد بن حممد الغزايل البسيط أليب •

 ، مطبوع.د حممد بن حممد الغزايلامح الوسيط أليب •

 .، مطبوعأليب حامد حممد بن حممد الغزايلالوجيز  •

 .(4)إمساعيل الروياينحلية املؤمن واختيار املوقن أليب احملاسن عبدالواحد ابن  •

 التعليقة للقاضي حسني، مطبوع. •

 اإلشراف على غوامض احلكومات للهروي، مطبوع. •

 شرح صحيح مسلم للنووي، مطبوع. •

 .(5)ليقة للقاضي أيب الطيب الطربيتعال •

 احملكم واحمليط األعظم أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، مطبوع. •

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مطبوع. •

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو نن أيب داود لس •
 ، أبو داود، مطبوع.األزدي

                                                           

 (.3/30( قال النووي: واإلمالء من كتب الشافعي اجلديدة. انظر: اجملموع )1)

حنو التنبيه وترتيبه ( قال النووي: ص نَّف ك تب ا كثرية منها الكايف ىف املذهب، خمتصر 2)
 (.2/256عجيب غريب. انظر: هتذيب األمساء واللغات )

 ( حقق أجزاء منه يف اجلامعة اإلسالمية.3)

 اء منه يف جامعة أم القرى.( حقق أجز 4)

 ( حقق أجزاء منه يف اجلامعة اإلسالمية.5)
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بن س وجرة بن موسى بن  ن عيسىمد بحملسنن الرتمذي  -اجلامع الكبري  •
 ، مطبوع.الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى

، النسائي ،أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،عبد الرمحن يبأل السنن الكربى •
 طبوع.م
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 ونماذج منها. وصف النسخ الموجودة لهذا الكتابالمطلب السادس: 
 وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق:أواًل: 

 وسراي، اسطنبول، تركيا.ة متحف طوبقبنسخة مكتب -1
( لوحة 60) نصييب منها ، ت هلا بـ)ط(؛ورمز  اعتمدت هذه النسخة كأصل،

 أ( من اجمللد الثامن.9أ( من اجمللد السابع إىل اللوحة )91ابتداء  من اللوحة )
هي مجيل، و و واضح وهي من أمت وأقدم نسخ املخطوط، مكتوبة خبط مقروء  

وتصويرها  ،وغريها من العيوب والسواد ،والبياض ،م، والطمسخلر وا ،ة من السقطملسا
 وعليها متلك. عايل اجلودة،

 (.720ها: )فظقم حر  -1
( جملدا، ومفقود منها 12(، وأصل املخطوط يقع يف )9عدد اجمللدات: ) -2

 اجمللد: الثاين، واخلامس، واحلادي عشر إال أهنا موجودة يف النسخ األخرى.
 (.2020) :عدد اللوحات -3
 (.25: )عدد األسطر -4
 (.15إىل  10يف السطر: ) عدد الكلمات -5
 قي.: نسخ مشر نوع اخلط -6
 : ... ابن مسعود احلكري. ـــــــ اسم الناسخ7
 ه(800ـــــــ تاريخ النسخ ) 8
 العناوين الرئيسية والفرعية باألمحر، وباقي النص باألسود. :ــــــــ لون املداد9
 القاهرة، مصر.بة األزهرية، نسخة المكت -2

ب( 72ابتداء  من اللوحة )( لوحة، 32)ونصييب منها ت هلا بـ)ز(، ، ورمز للمقابلة
 أ( من اجمللد الرابع.104إىل اللوحة )

يف بدايات جملداهتا وهناياهتا شيء يسري من اخلروم بسبب األرضة، إال أهنا ال 
 وعليها متّلك. تؤثر يف القراءة أبدا ،
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 (.42315/42316ها: )ظفرقم ح -1
والرابع،  وهي الثاين، والثالث مقسم على جزأين،(، 5عدد اجمللدات: ) -2
 .واخلامس
 (.865: )عدد اللوحات -3
 (.29: )عدد األسطر -4
 (.18إىل  15يف السطر: ) عدد الكلمات -5
 : نسخ مشرقي.نوع اخلط -6
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -7
 حمللي الشافعي.اسم الناسخ: علي ا -8
 هـ(.863: )تاريخ النسخ -9

 فرعية باألمحر، وباقي النص باألسود. : العناوين الرئيسية والاملداد نو ل -10
 

 ثانياً: وصف النسخ الخطية األخرى للكتاب: 
 .(1)ال يوجد القسم الخاص بي في هذه النسختنبيه: 

 نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر.   -1
 (.4/79/84/226ها: )حفظرقم  -1
ن غري ءااخلامس، وجز و الرابع، و (، وهي اجلزء: األول، 5عدد اجمللدات: ) -2
، اتضح بعد التحري والبحث أن 319و317برقم  وهناك جزءان آخران مرقمني،

 واجلزء اآلخر جزء من البحر احمليط للقمويل. ،أحدمها شرح للوسيط ملؤلف آخر
 (.920: )عدد اللوحات -3

 (.25: )عدد األسطر -4
                                                           

 225-3/224فهرس آل البيت  (1)
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 (.20-15يف السطر: ) الكلمات عدد -5
 : )نسخ مشرقي معتاد(.نوع اخلط -6
 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب. -7
 تاريخ النسخ: غري معروف. -8

 : أسود.املداد نو ل-9
نسخة المكتبة الوطنية، باريس، فرنسا، وعنها نسخة مصورة في مركز  -2

 .الملك فيصل
أن هذه النسخة هي يف الواقع تكملة لنسخة املكتبة ة تبني بعد االطالع واملقارن

 األزهرية.
 (.1026ها: )حفظرقم  -1
 (، وفيه اجلزءان اخلامس والسادس.1: )عدد اجمللدات -2
 (.347: )عدد اللوحات -3

 (.29: )عدد األسطر -4
 (.18إىل  15يف السطر: ) عدد الكلمات -5
 : نسخ مشرقي.نوع اخلط -6
 مقروء متوسط الوضوح. جودة اخلط: -7
 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -8
: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة تاريخ النسخ -9

 هـ.863

 ية باألمحر، وباقي النص باألسود.: العناوين الرئيسية والفرعاملداد نو ل -10
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 .ا، إسطنبول، تركيالمكتبة السليمانية نسخة -3
يف الواقع اجلزء الثاين املفقود من  ه النسخة هيواملقارنة تبني أن هذ بعد االطالع

 نسخة متحف طوبقبوسراي.
 (.516ها: )حفظرقم  -1
 (، وهو اجلزء الثاين.1: )عدد اجمللدات -2
 (.238: )عدد اللوحات -3

 (.25: )عدد األسطر -4
 (.15إىل  10يف السطر: ) عدد الكلمات -5
 مشرقي.: نسخ نوع اخلط -6
 جودة اخلط: مقروء واضح ومجيل -7
 ه(.800: ..... ابن مسعود احلكري، )تاريخ النسخاسم الناسخ و  -8
 : العناوين الرئيسية والفرعية باألمحر، وباقي النص باألسود. املداد نو ل -9
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 نسخة المكتبة االزهرية
 

 
 

 اللوحة األولى من المخطوط
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 اللوحة األخيرة من النص المحقق
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 .(3)نكاح التفويض :وهو ،(2)المهرعن  (1)في إخالء النكاح :الباب الثالث
 :وفيه ثالثة فصول

 .وما يستحقه المفوض ،الفصل األول: في كيفية التفويض
 :قول لوليهاتفتفويض املهر أن  ،(4)بضعالتفويض ضربان: تفويض مهر، وتفويض 

من  تج ر  ك  فإن زوجها كما ذ   .أو مبا شاء فالن ،أو مبا شاء اخلاطب ،زوجين مبا شئت
صح  (5)ته[مشيئ]ق على لَّ املع   ر  سّ وإن زوجها مبعني ف   ،إلهبام فاحلكم كما تقدم يف الفرعا

فهل يبطل النكاح أو  ،من غري مهر (6)[زوجها]وإن  ،وإن كان دون مهر املثل ،املسمى
 يصح وجيب مهر املثل؟

إذا أطلقت اإلذن له بتزوجيها فزوجها بدون مهر  (7)(فيما)فيه اخلالف املتقدم  

                                                           

تناكحت األشجار إذا انضم بعضها إىل بعض، النكاح لغة: الضم. مأخوذ من قوهلم ( 1)
وأصل النكاح يف كالم العرب الوطء ألن النكاح سبب للوطء. انظر: لسان العرب البن منظور 

 (.2/624(، املصباح املنري للفيومي )2/626)

واصطالحا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجته. انظر: هناية احملتاج، 
  (.4/200(، مغين احملتاج، للشربيين )6/176للرملي )

. وبإلزام، ومن أمسائه: الصداق من غري إلزام سم ملا يبذله الرجل للمرأة طوعا  ا املهر لغة:( 2)
 (.14/156، تاج العروس )5/184انظر: لسان العرب 

. انظر: حتفة املنهاج، البن حجر ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا  واصطالحا: 
 (.4/366(، مغين احملتاج )7/375اهليتمي )

 (.13/98انظر: هناية املطلب للجويين )( 3)

 (.380-4/379(، مغين احملتاج )6/346انظر: هناية احملتاج )( 4)

 يف نسخة )ط( )مشيئة مسببه به(، والصواب ما أثبته.( 5)

 يف نسخة )ط( )تزوجها(، والصواب ما أثبته.( 6)

 يف نسخة )ز( )كما(.( 7)
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  .(1)وليس هو املراد هنا ،عن املهر والنكاح يف هذه الصور كلها ليس خليا   ،مثلها
هر بإذن خالء النكاح عن املإوهو  ،تفويض البضع وهو املراد هنا :الضرب الثاين

أو على  ،زوجىن بغري مهر :للويل و بكرا  أكانت   بأن تقول البالغة الرشيدة ثيبا   ،مستحقه
وكذا لو قال سيد  .أو سكت عنه،املهر /(3)الويل ونفى (2)(فزوجها) ،أن ال مهر يل

أما لو قالت  ،(4)أو زوجها وسكت عن ذكر املهر ،األمة لوكيله زوجها بال مهر
أنه  (7)أحدمها: وبه جزم اإلمام( 6):املهر فوجهان (5)(ذكر)تت عن زوجين وسك :الرشيدة

 ،(10()9)وهو قول أيب اسحاق، (8)بالعقد وإذهنا يتقيد مبهر املثل فتستحقه ،ليس بتفويض

                                                           
-8/270واملعتمد يف املذهب صحة النكاح. انظر: العزيز شرح الوجيز، للرافعي )( 1)

 (.5/600(، روضة الطالبني، للنووي )271

 فتزوجها(.يف نسخة )ز( )( 2)

 أ/ط(./91انتهاء اللوحة )( 3)

 (.5/603(، روضة الطالبني )9/444انظر: البيان للعمراين )( 4)
 سقط يف )ز(.( 5)

يستخرجوهنا من   األوجه يف املذهب الشافعي: هي أقوال ألصحاب اإلمام الشافعي( 6)
مل يستخرجوها  كالم الشافعي على أصله ويستنبطوهنا من قواعده، وقد جيتهدون يف بعضها وإن

 (.1/48(، هناية احملتاج للرملي )1/105من أصله. انظر: مغين احملتاج للشربيين )

بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، امللقب بإمام  هو: عبدامللك بن عبداهلل( 7)
ه(. صنف يف الفقه واألصول وغريها، من مصنفاته: 478ه(، وتويف سنة)419احلرمني. ولدسنة )

املطلب يف الفقه، الربهان، والورقات يف أصول الفقه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي هناية 
 (.12/157(، البداية والنهاية )5/165)

 (.13/98انظر: هناية املطلب )( 8)

ه(. وله مصنفات عديدة 340هو: إبراهيم بن أمحد أبو إسحاق املروزي، تويف سنة )( 9)
واملزين، وشرح املختصر. انظر: طبقات الشافعية البن  من أشهرها كتاب التوسط بني الشافعي

 (.240(، انظر طبقات الشافعيني البن كثري ص)106-1/105قاضي شهبة )

(، حتفة 474-9/473انظر: وهو املعتمد يف املذهب انظر: احلاوي للماوردي )( 10)
 (.6/347(، هناية احملتاج للرملي )7/393احملتاج البن حجر اهليتمي )
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 :وقيل ،(5)(4)أنه تفويض :(3)وجزم به صاحب املهذب (2()1)قول ابن أيب هريرة :وثانيهما
 .(6)أنه ظاهر النص

وال يف املئال عند الدخول  ،مهر هلا يف احلالزويج على أن ال ولو أذنت يف الت
ر جيب عند الدخول فوجهان، وفرعنا على املذهب أن امله .فزوجها الويل كذلك ،وغريه

وعلى هذا فهو  ،(7)وأشبههما أنه يصح ،: البن أيب هريرة أن النكاح ال يصحأحدمها
ولو ، (9)وجهان (8)(فيه) ؟أو تفويض صحيح نتفويض فاسد جيب به مهر املثل اآل
                                                           

احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، القاضي أبو علي، من مصنفاته: شرح خمتصر هو: ( 1)
(، سري أعالم النبالء 3/263بكي )ه(. انظر طبقات الشافعية للس345املزين، تويف سنة )

(12/40.) 

 (.474-9/473انظر:احلاوي للماوردي )( 2)

زي، ولد سنة هو: إبراهيم بن علي الفريوزابادي. املشهور بأيب إسحاق الشريا( 3)
(ه. من أشهر مصنفاته: التنبيه واملهذب. انظر: طبقات الشافعية 446ه(، وتويف سنة )393)

 (.12/153البداية والنهاية البن كثري )(، 4/215للسبكي )

 (.2/470انظر: املهذب للشريازي )( 4)

(، 8/274الرافعي والنووي أطلقا القولني دون ترجيح. انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)
 (.5/603روضة الطالبني )

كما وقع عليه   ا)إال أن يفرضه هو هلا بعد علمها صداق مثلها فرتضقال الشافعي: (6)
فيلزمهما مجيعا (، وقال يف موضع آخر: )وال يلزمها ما فرض هلا حبال حىت يعلما كم مهر العقد 

 (.5/75مثلها(. انتهى بتصرف يسري.انظر: األم )

(، روضة 8/275صحة النكاح. انظر: العزيز شرح الوجيز ) واملعتمد يف املذهب( 7)
 (.5/603الطالبني للنووي )

 يف نسخة )ز( )وفيه(.( 8)

(، العزيز 9/473تمد يف املذهب أنه: تفويض صحيح انظر: احلاوي للماوردي )واملع( 9)
ج للرملي (، هناية احملتا 7/393(، حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي )8/275شرح الوجيز للرافعي )

(6/347.) 
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فهو كما لو زوج مطلقة  ،فزوجها ونفى املهر ،أذنت يف تزوجيها مبا يزيد على مهر املثل
 ؟فهل يبطل النكاح أو يصح وجيب مهر املثل ا  ربِ فإن كان جم ج  ،اإلذن مبا دون مهر املثل

يل الباب إجراء  ففيه الطريقان السابقان قبرب وإن كان غري جم ج  ،(1)فيه القوالن السابقان
والسفيهة  ،واجملنونة ،وال يتصور نكاح التفويض يف الصبية ،والقطع بالبطالن ،القولني

ن كعدمه فلو فعل وجب مهر وتفويضه ،وال البكر اجملربة دون إذهنا ،احملجور عليها
تسلط الويل على  ،لكن لو قالت السفيهة لوليها غري اجملرب زوجين بال مهر (2)املثل

وعن ابن أيب هريرة أن  ،(3)ويلغو قوهلا يف نفي املهر ،لكن مبهر املثل ،ذا اإلذنتزوجيها هب
 دَّ ر  د و  للمجرب تزويج اجملربة بالتفويض على قولنا الذي بيده عقد النكاح األب واجل

 .(4)عليه
أو على أن يعطي  ،وال نفقة ،بإذهنا على أن ال مهر هلا ولو زوج الويل الرشيدة 

 ،ولو أذنت له يف تزوجيها من غري مهر فزوجها مبهر ،التفويض بلغ يففهو أ ،زوجها كذا
من غري نقد البلد مل وإن كان دونه أو  ،فإن كان مهر مثلها من نقد البلد صح املسمى

مث هل تستحق املفوضة مهر املثل /(6)(5)وجوده كعدمه كما لو زوجها تفويضايصح وكان 
  ؟بالعقد

                                                           

واملعتمد يف املذهب: صحة النكاح مبهر املثل. انظر: حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي ( 1)
 (.6/346هناية احملتاج للرملي ) (،7/392)

 (.348-6/347(، وهناية احملتاج للرملي )7/394انظر: حتفة احملتاج للهيتمي ) (2)

 (.5/604(، روضة الطالبني للنووي )8/275انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي )( 3)

 (.9/474انظر: احلاوي للماوردي )( 4)

 (.5/604(، روضة الطالبني )8/276للرافعي )انظر: العزيز شرح الوجيز ( 5)

 ب/ط(./91انتهاء لوحة )( 6)
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القطع بأهنا ال  (2)يون واملاورديأورده العراق أحدمها وهو ما :(1)فيه طريقان
فإن قلنا  ،(4)نعم :ال وثانيهما :أصحهما :، والثاين للمراوزة أن فيه قولني(3)تستحقه به

ألهنا املطالبة بفرضه كالشفيع ملك  ؛فقد ملكت بالعقد أن متلك مهرا   ،ال جيب بالعقد
والثاين ما  ،ثل والفرض بدلأحدمها مهر امل :أن يتملك وأي مهر متلكه ؟ فيه قوالن

وخيرج عليه ما لو فوض بضع أمته مث أعتقها أو باعها قبل الفرض  .(5)يتفقان عليه
كان املهر   ،ما وإن قلنا ميلك به مهرا   (6)/فعلى األول املهر هنا للبائع واملعتق ،واملسيس

 .(7)للمعتقة واملشرتي فلو وطئها وجب املهر
 ،بجي يف وطئ املرهتن املرهونة باإلذن أنه ال (9)من أحد القولني (8)خرج القاضي

                                                           
الطرق يف املذهب: هي اختالف األصحاب يف حكاية املذهب. انظر: حتفة احملتاج ( 1)

 (.1/48البن حجر اهليتمي )

هو: علي بن حممد بن حبيب، أبو احلسن املاوردي، له مصنفات عديدة من أشهرها: ( 2)
ه(. انظر: 450ه( تقريبا ، وتويف سنة )364واإلقناع وأدب الدين والدنيا، ولد سنة )احلاوي 

 (.1/230(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/267طبقات الشافعية للسبكي )

 (.9/482اوردي )انظر احلاوي للم( 3)

تاج واملعتمد يف املذهب: عدم استحقاق املفوضة مهر املثل بالعقد. انظر: حتفة احمل( 4)
 (.6/348(، هناية احملتاج )7/394)

واملعتمد يف املذهب: أن للزوجة مطالبة الزوج بفرض مهر قبل املسيس. انظر: العزيز ( 5)
 (.5/606ي )(، روضة الطالبني للنوو 8/280شرح الوجيز للرافعي )

 ب/ز[./72انتهاء لوحة ]( 6)

 (.9/449انظر: البيان للعمراين )( 7)

احلسني بن حممد بن أمحد، أبو علي القاضي املروروذي، من أشهر تصانيفه: هو: ( 8)
(، 4/356ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )462الفتاوى، والتعليقة الكربى، تويف سنة )

 (.13/414سري أعالم النبالء للذهيب )

قد كالم الشافعي وذلك حينما يكون له يف املسألة أكثر من قول، و   :األقوال هي (9)
 =أو أن يكون ،تكون هذه األقوال مما قاله قبل استقراره يف مصر، أي قدمية، وقد تكون جديدة
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ومنهم  ،تصرح بنفي املهر (1)(فلم) واختلفوا فيه فقيل هو خمصوص مبا إذا جددت إذنا  
أو أحدمها قبل  ،وإن مات الزوجان ،(2) وهو القياس عند اإلمام من أثبته مطلقا  

القول بوجوب مهر  (3)فقد وقف الشافعي رضي اهلل عنه ،وقبل أن يفرض هلا ،الدخول
 ،(6)أنه عليه السالم أوجب هلا مهر املثل :(5)على صحة حديث بروع (4)املثل

                                                                                                                                                             
قولني عن  يهمبعضها قدميا وبعضها جديدا، وحينما يقول الشافعية قولني، فإهنم يعنون أن لد=

، وقد فاألقوال للشافعي. . .، مث قد يكون القوالن قدميني»يقول النووي: ، افعي يف مسألة ماالش
يكونان جديدين، أو قدميا وجديدا، وقد يقوهلما يف وقت، وقد يقوهلما يف وقتني، وقد يرجح 

ملرمي  مصطلحات املذاهب الفقهية(، 66-1/65انظر: اجملموع ). «أحدمها وقد ال يرجح
 الظفريي.

 يف نسخة )ز( )ومل(.( 1)

يف دراية املذهب للجويين ختريج القاضي حسني ذكره أبو املعايل. انظر: هناية املطلب ( 2)
(13/101-103 .) 

هو: أبو عبداهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي املطليب، من ( 3)
انظر: طبقات الشافعيني البن   (.204(، وتويف سنة )150مصنفاته: األم ، والرسالة، ولد سنة )

 (.8/236(، سري اعالم النبالء للذهيب )1/43كثري )

 (.5/74نظر: األم للشافعي )ا( 4)

هي بروع بنت واشق الكالبية، وقيل: األشجعية، زوج هالل بن مرة. انظر: ( 5)
 ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن4/1795االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبدالرب 

 .8/49، الغصابة يف متييز الصحابة البن حجر 7/35االثري 

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة حديث بروع بنت واشق وهذا لفظه )يشري املصنف إىل ( 6)
ومل يفرض هلا صداقا ومل يدخل هبا حىت مات، فقال ابن مسعود: هلا مثل صداق نسائها، ال 

م معقل بن سنان األشجعي، فقال: قضى رسول وكس، وال شطط، وعليها العدة، وهلا املرياث، فقا
 .(واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح هبا ابن مسعود اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بروع بنت

(، وأخرجه أبو 4277(، رقم )7/309أخرجه أمحد يف مسنده، باب مسند عبداهلل بن مسعود )
(، وأخرجه 2116(، رقم )2/237)داود يف سننه، باب فيمن تزوج ومل يسم صداقا  حىت مات 

 =(، وأخرجه1145(، رقم )2/441رأة )الرتمذي يف جامعه، باب ما جاء يف الرجل يتزوج امل
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 .وإال فقوالن ،أحدها : أنه إن صح احلديث وجب مهر املثل :ولألصحاب طرق
، وإال فالإن صح وجب  :والثالث .وإال فقوالن ،أنه إن مل يصح مل جيب :والثاين

 ،ال جيب وصححه العراقيون :أحدمها :اقيون فيه قوالنالعر قال والرابع: وهو األشبه وبه 
واختاره  ،، والثاين: جيب (3)مل يثبت احلديث :وقالوا، (2)الروياينو (1)،والبغوي ،واإلمام

فعلى هذا هل  (7)ثبت احلديث :وقالوا ،(6)والنووي ،(5)واملتويل ،(4)صاحب التقريب
فيه  ؟مهر من يوم العقد إىل يوم املوتجيب باعتبار يوم العقد أو يوم املوت أو أقصى 

                                                                                                                                                             
(، وصححه 5489(، رقم )5/222النسائي يف سننه، باب إباحة التزوج بغري الصداق )=

 (. 1939( رقم )6/358األلباين. انظر: إرواء الغليل )
بن حممد، أبو حممد البغوي، له مصنفات عديدة منها: هو: احلسني بن مسعود ( 1)

ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 516التنزيل، شرح السنة، تويف سنة التهذيب، ومعامل 
 (.1/281، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )7/75

هو: عبدالواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن أمحد الروياين الطربي، أبو احملاسن، ( 2)
ة، واملبتدئ. انظر: ه، له تصانيف عديدة منها: البحر، واحللي502ه، وتويف سنة 415لد سنة و 

 (.1/287، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )7/193طبقات الشافعية للسبكي 

 (.9/461(، حبر املذهب للروياين )5/511انظر: التهذيب للبغوي )( 3)

قفال الشاشي، أبو احلسن، من أشهر  هو القاسم بن حممد بن علي بن إمساعيل ال( 4)
(، معجم 3/472ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )400كتبه: التقريب، تويف سنة حدود )

 .8/119املؤلفني لعمر رضا 

هو: عبدالرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري املتويل، أبو سعد، له ( 5)
ه(. انظر طبقات الشافعية للسبكي 478) مصنفات منها: التتمة، خمتصر يف الفرائض، تويف

 (.1/247اضي شهبة )، طبقات الشافعية البن ق5/106

، حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حزام ابن حممد بن مجعة النوويهو:  (6)
ه، له مصنفات عديدة من أشهرها: اجملموع، ورياض الصاحلني، وروضة الطالبني 631ولد سنة 

(، طبقات الشافعية البن 8/395ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي )676وغريها، تويف سنة 
 (.2/153ي شهبة )قاض

 (112(، تتمة اإلبانة للمتويل ص )5/605وهو املذهب. انظر: روضة الطالبني )( 7)
 حتقيق: حصة السديس.
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ال جيب بالعقد  :فإن قلنا ،ومل يفرض هلا مهرا   ،طلقها قبل الدخول ولو ،(1)ثالثة أوجه
 اجلمهور احلكم كذلك أيضا   :قال ،جيب به :فإن قلنا ،فال شطر هلا لكن هلا املتعة

جيب  :(2)و حممدوقال الشيخ أب ،ا هذه الصورة عن قوهلم املهر يتشطر بالطالقواستثنو 
وكالم " (4)الضعيفة/(3)وال وجه له وال يلحق بالوجوه" :قال اإلمام ،تشطري املهر

 .(6)وهو ما أورده املتويل يقتضيه أيضا   (5)الفوراين
وعلى املذهب  ،املفروض كاملسمى يف العقد (7)[شطرلفرض ]توإن طلقها بعد ا

فيه  ؟العقد أو بيوم الوطئ يه بيومحاهلا ف (8)عترب[في]أهنا تستحق مهر املثل بالوطئ 

                                                           

(، وأصح 605-5/604(، روضة الطالبني )111-13/105انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.3/415ب املهر باعتبار يوم املوت. انظر: حاشية البجريمي على املنهج )األوجه: أنه جي

عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد بن حيوية الشيخ هو: أبو حممد،  (2)
وشرح  ،وخمتصر املختصر ،والتذكرة ،والتبصرة ،والسلسلة ،الفروق، له تصانيف منها: اجلويين
(، طبقات الشافعية البن 5/73انظر: طبقات الشافعية للسبكي )ه(. 438، تويف سنة )الرسالة

 (.1/209ة )قاضي شهب

 أ/ط(./92انتهاء لوحة )( 3)

واملعتمد يف املذهب: أنه ال شطر هلا، وهلا املتعة فقط. انظر: روضة الطالبني ( 4)
 (.13/112(، هناية املطلب )351-6/350(، هناية احملتاج )7/397(، حتفة املنهاج )5/605)

وران بضم الجف اء الفوراين بن ف   حممدمد بن أمحد بن حمبن  محنعبد الر هو: أبو القاسم، ( 5)
ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 461، من مصنفاته: اإلبانة، والعمد، تويف سنة )الجمروزي

 (. 1/248(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/109)

(، 8/279ة السديس، العزيز شرح الوجيز )(، حتقيق حص125انظر: التتمة ص )( 6)
 (.5/605ضة الطالبني )رو 

 يف نسخة )ط( )فشطر(.( 7)

 يف نسخة )ط( )فيتعني( والصواب ما أثبته.( 8)

 



   

 

 إخالء النكاح عن املهر للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

65 

واستنبط  ،(4)وصححه الروياين ،باألول (3)(2)وجزم ابن الصباغ ،(1)قوالن :وقيل ،وجهان
وعلى  ،بني بالوطئ وجوب املهر بالعقدتأنا ن :أحدمها :اإلمام من هذا اخلالف مسلكني

 :ثة أقوالوحيصل يف املسألة ثال ،فال فاألمر موقوف إن وطئ تبني وجوبه وإال ،هذا
إن وطئ أو فرض بان وجوبه بالعقد  :أنه وجيئ على هذا وجه رابع على رأي املاوردي

رأي من يرى إجراء اخلالف فيما إذا مات أحدمها وجه آخر انه إن وعلى  ،(5)وإال فال
والثاين أنا نقطع خبلو العقد عن  ،دخل هبا أو فرض هلا أو مات أحدمها وجب وإال فال

 ؟اخلالف إىل أن االعتبار حبالة الوطئ أو حبالة العقد (7)(مردو) (6)لوطئاملهر ووجوبه با
ذلك اليوم وإن كان  (9)(مبهر)حالة العقد إجياب  وقضيته القول باعتبار (8)قال الرافعي

                                                           

(، حتفة 220قال النووي: األصح االعتبار حبال العقد. انظر: منهاج الطالبني ص)( 1)
 (.6/348(، هناية احملتاج )7/394احملتاج )

حممد بن امحد بن جعفر ابن عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن نصر هو: أبو  (2)
ه، له تصانيف منها: الشامل، والكامل، والطريق 400الصباغ البغدادي فقيه العراق مولده سنة 

، طبقات الشافعية البن 5/122ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 477السامل، تويف سنة
 .1/251قاضي شهبة 

 (.8/277زيز شرح الوجيز )الع :( انظر3)

 (.9/467ملذهب )انظر: حبر ا( 4)

 مل أجد رأي املاوردي يف مصنفاته، وال ممن نقل عنه.( 5)

 (.110-13/109ذكر اجلويين املسلكني بتمامها. انظر: هناية املطلب )( 6)

 يف نسخة )ز( )يرد(.( 7)

ضل بن احلسن القزويين عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفهو: أبو القاسم،  (8)
مصنفات عديدة منها: الشرح الكبري، والشرح الصغري، واحملرر، وشرح مسند الشافعي ، له الرافعي

(، طبقات الشافعية البن 8/281ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )623وغريها، تويف سنة )
 (.814(، طبقات الشافعيني )2/76قاضي شهبة )

 يف نسخة )ز( )مهر(.( 9)
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وعلى هذا فالعبارة املطابقة أن  ،لكن ذكر املعتربون أنه إذا كان أقل مل يقتصر عليه ؛أقل
أو األكثر من يوم العقد إىل يوم  ءيوم العقد ويوم الوط (1)(رمن مه)جيب أكثره  :يقال
 .(4)انتهى .حنوه (3)وقد ذكر احلناطي ،(2)ءالوط

والعبارة  ،(7()6)العبارة األوىل عن القاضي أيب الطيب (5)وحكى صاحب البيان
ال يضمن يف اجلديد اال  الثانية تقتضي ضمان البضع من غري تفويت يف حاله وهو

 .بالتفويت
 في الفرض :الفصل الثاني

أو ما  ،مهر املثل :اعلم أن املراد بقولنا املفوضة تستحق املهر بالعقد أو بالوطئ
أو  (8)واآلخر بدل ،أصل :وقد تقدم اخلالف يف أن مهر املثل ،يرتاضى به الزوجان

                                                           

 يف نسخة )ز( )مهر من(.( 1)

 (.278-8/277انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)

احلناطي الطربي، من مصنفاته:  احلسني بن حممد بن عبد اهللهو: أبو عبداهلل،  (3)
(، طبقات الشافعية 4/367ه( بقليل. انظر طبقات الشافعية للسبكي )400الفتاوى، تويف بعد )

(1/179 .) 

 (.8/278لوجيز. )انظر: العزيز شرح ا (4)

حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن سعيد بن عبد اهلل بن حممد بن موسى احلسني، هو: أبو  (5)
ه(، من مصنفاته: البيان، والزوائد، واإلحرتازات، 489، ولد سنة )بن عمران العمراين اليماين

ات (، طبق7/336ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )558وغرائب الوسيط، تويف سنة )
 (.1/327الشافعية البن قاضي شهبة )

ه(، 348الطربي، ولد سنة ) طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمرهو: أبو الطيب،  (6)
ه(. انظر: طبقات الشافعية 450ومن تصانيفه: التعليق، واجملرد، وشرح الفروع، تويف سنة )

  (1/226(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/12للسبكي، )

 (.9/450لعمراين ): البيان يف املذهب الشافعي لانظر( 7)

 (.61انظر: ص )( 8)
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فإن مل يرتاضيا على شيء  ،يرتاضيان عليه أوىلما  (1)(أو)الواجب أحدمها ال بعينه 
أنه ال جيب  :على قولنا أن يفرض هلا مهرا   طءوهلا مطالبته قبل الو  ،مهر املثلوجب 
وإن قلنا جيب بالعقد ويتشطر بالطالق  ،(2)و أنه جيب به وال يتشطر بالطالقأ ،بالعقد

وحيث  (5)املثل كما لو وطئها/(4)مبهر (3)[بالفرض لكن هلا املطالبة]فليس هلا املطالبة 
تسلم ت رض هلا وهل هلا ذلك حىتالفرض فلها حبس نفسها حىت يفأثبتنا هلا املطالبة ب

 (6)ال :أحدمها وهو الذي يف الوجيز ورواه اإلمام عن األصحاب :املفروض؟ فيه وجهان
 ،هو ظاهر املذهب :وقال الروياين ،والبغوي ،والفوراين ،وهو ما أورده املاوردي :وثانيهما
فإن مل يفرض حىت وطئها استقر مهر  (7):قال يف املهذب ،نعم :ه متجهأن :والغزايل

  .(8)وهو يقتضي أن الفرض إمنا يكون قبل الدخول ،املثل

                                                           
 يف نسخة )ز( )و(.( 1)

 (.6/348(، هناية احملتاج )7/395انظر: حتفة احملتاج )( 2)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباهتا.( 3)

 ب/ط(./92انتهاء لوحة )( 4)

ن طلقها قبل الدخول فليس هلا ال جيب شيء بنفس العقد، فإ املعتمد يف املذهب: أنه( 5)
 (.6/348(، هناية احملتاج )7/394إال املتعة. انظر: حتفة احملتاج )

 (.13/114(، هناية املطلب )2/33انظر: الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي للغزايل )( 6)

 أ/ز[./73انتهاء لوحة ]( 7)

للماوردي، بل املاوردي مع الوجه األول ه الثاين تنبيه: املصنف أخطأ يف نسبة الوج( 8)
ونص على ذلك يف احلاوي فقال: أن املفوضة ليس هلا املطالبة باملهر، وإمنا هلا املطالبة بالفرض، 
والروياين نقل هذا الوجه عن أيب حنيفة فحسب ومل أقف على قوله )هو ظاهر املذهب(. انظر: 

(، الوسيط يف املذهب للغزايل 9/463املذهب ) (، حبر5/507(، التهذيب )9/482احلاوي )
 (.2/471(، املهذب )5/86)
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 ألوىل ليكون املال مقارنا   ؛يستحب أن يفرض هلا قبل الوطئ :وقال يف التتمة
 ،فكأنه مل يفرض شيئا   ،فإن مل توافقه املرأة عليه ،وإذا فرض الزوج شيئا   .(1)وطء

 .(3)ويكفي طلبها واسعافه ،أنه ال يشرتط قبوهلا املفروض :وعن اإلمام ،(2)واملطالبة باقية
أطلقت الطلب أما إذا  ،فأجاهبا أو مقدارا   وليكن هذا فيما إذا عينت عينا   :قال الرافعي

أنه إن فرض هلا من غري طلبها فإن  :ويف النهاية ،(4)فال يلزم رضاها مبا يعينه أو يقدره
ل فيحتمل أن يقال يثبت ويظهر أن يثبت وإن فرض مهر املثأقل من مهر املثل مل  فرض

الشافعي يف  (6)[كالم]و وهذا الثاين خمالف ملا روي عنه  (5)يقال ال يثبت ما مل تطلب
 .وهو الظاهر ،(9)صحاباألول عن األ :(8)وحكى ابن داود ،(7)موضعني حيتمل األمرين

                                                           
 (، حتقيق حصة السديس.127انظر: تتمة اإلبانة ص )( 1)

 (.6/349(، وهناية احملتاج )7/395وهو املعتمد يف املذهب. انظر: حتفة احملتاج )( 2)

 (.8/281انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)

 انظر: املصدر السابق.( 4)

 (.116-13/115انظر: هناية املطلب )( 5)

 يف نسخة )ط( )كالم(، والصواب ما أثبته.( 6)

إال أن يفرضه هو هلا بعد ولعل كالم الشافعي الذي حيتمل األمرين قوله يف األم: )( 7)
وال يلزمها (، وقال يف موضع آخر: )كما وقع عليه العقد فيلزمهما مجيعا    اعلمها صداق مثلها فرتض

 (.5/75(. انتهى بتصرف يسري.انظر: األم )حبال حىت يعلما كم مهر مثلهاهلا  ما فرض

، من تصانيفه: شرح الصيدالينالداودي حممد بن داود بن حممد املروزي هو: أبو بكر،  (8)
(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 4/148خمتصر املزين. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )

(1/214.) 

 (.7/395تاج )ة احملانظر: حتف( 9)
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 .(2)(1) خالف كالعروضوهلما الرتاضي على فرض حىت من غري جنس مهر املثل بال
 :على مهر املثل من جنسه؟ فيه طريقان: أحدمها وهل جيوز أن يكون املفروض زائدا  

املنع   :وثانيهما (3)اجلواز :أصحهما :فيه وجهان :والثاين .القطع جبوازه كما جيوز دونه
ال على مائتني من اإلبل على قولنا الواجب أحدمها  (4)جيوز املصاحلة عن القودكما ال 

 .(5)بعينه
كاخلالف هنا   (6)(،الدية)أو  ،أو القود ،واخلالف يف أن الواجب عني القود حاال   

 .(7)وصحح الغزايل الثاين ،الواجب مهر املثل أو أحد األمرين منه ومن املفروض :يف أن
 :وثانيهما .القطع جبوازه :أصحهما :ثبات األجل يف املفروض طريقانإويف جواز  

 .(8)اجلواز :هماأصح :فيه وجهان

                                                           

ال خالف يف املذهب أن للزوجني فرض غري جنس الصداق، وممن نقل هذا االتفاق ( 1)
الغزايل، وهو مفهوم كالم الرافعي، وجزم اجلويين باجلواز ومل يتعرض لإلتفاق. انظر: الوسيط 

 (.13/118(، هناية املطلب )8/281(، العزيز شرح الوجيز )5/86)

 (.1/645املتاع. انظر: القاموس احمليط ) وهو: العروض: مجع عرض( 2)

(، العزيز شرح الوجيز 5/86ألن فرض الزوجني كالتسمية يف العقد. انظر: الوسيط )( 3)
 (.9/484(، احلاوي )8/281)

 (.9/194. انظر: هتذيب اللغة )القود: قتل القاتل بالقتيل (4)

 (.13/118)وممن جزم باملنع اجلويين. انظر: هناية املطلب ( 5)

 يف نسخة )ز( )الدابة(.( 6)

 (.5/87. انظر: الوسيط )واألصح أن الواجب أحدمها ال بعينهقال الغزايل:  (7)

(. ذكر اجلويين كالما  فيه مزيد 8/281(، العزيز شرح الوجيز )5/86انظر: الوسيط )( 8)
التصانيف ذكر  بعضوقد ذكر معظم األئمة أن املفروض يقبل التأجيل، ويف إيضاح وبيان فقال: )

؛ فالظاهر: ثبوت الوجهني، والتحقيق فيه: أنا إن فرعنا على أن املفوضة ال تستحق بالعقد شيئا  
 =وحيتمل أن يقال: ال الرتاضي به، فإن املفروض على هذا القول واجب مبتدأ األجل إذا وقع
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فإنه  ؛على أن مهر املثل جيب بالعقد مفرعا  /(1)وجعل الغزايل املنع يف املسألتني 
 .(2)ومل يتعرض له الرافعي ،فال وجه للتأجيل يثبت حاال  

يف اإلمالء  (3)]قال[ ويف اشرتاط علم الزوجني مبقدار مهر املثل عند الفرض 
 .(5)طيشرت  :وقال يف األم ،(4)ال يشرتط :والقدمي
أو  ،مها مبنيان على أن املفوضة متلك بالعقد مهر املثل :قال الشيخ أبو حامد 

 ؛(8)ما والقدمي أهنا متلك مهرا  . (7)اجلديد أهنا متلك مهر املثل (6)ك مهرا؟لّ ك أن مت  لِ مت  
وعلى الثاين ال حيتاج إليه وهذه  (9)بدل[بامل]فعلى األول املفروض بدل فال بد من العلم 

                                                                                                                                                             

ة املطلب انظر: هناي(. انتهى بتصرف يسري. األجل فيه؛ فإن الفرض ليس عقدا تاما يثبت=
(13/117-118.) 

 أ/ط(./93انتهاء لوحة )( 1)

 (.8/281(، العزيز شرح الوجيز )2/33انظر: الوجيز )( 2)

 سقط يف نسخة )ط(.( 3)

 (.5/606وهو األظهر عند اجلمهور. انظر: روضة الطالبني ) (4)

 (.5/75انظر: األم )( 5)

 (.8/281انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)

عليها النكاح فقد استهلك بضعها، فوجب أن يكون هلا بدله، وبدله هو ه إذا عقد ألن (7)
 (.9/449(، البيان للعمراين )5/75. انظر: األم )مهر املثل

ألن املهر الذي متلكه املرأة بعقد النكاح مهران: مهر متلكه بالتسمية، ومهر متلكه  (8)
 بالتسمية، فكذلك املهر الذي متلكه  يتقدر إالبالفرض، مث ثبت: أن املهر الذي متلكه بالتسمية ال

(،  8/281(، العزيز شرح الوجيز )9/449. انظر: البيان للعمراين )بالفرض ال يتقدر إال بالفرض
(، كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار 13/281كفاية النبيه يف شرح التنبيه البن رفعة )

 (.368للحسيين ص )

 ما أثبته.، والصواب يف نسخة )ط( )باملبدول(( 9)
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ومنهم من بنامها على أن املهر جيب بالعقد  ،على أن مهر املثل ال جيب بالعقد (1)]...[
وعلى الثاين ال  .فال بد من العلم باملبدل ،؟ فعلى األول املفروض بدل عليه(2)أم ال

 .حيتاج إليه
أو يستند إىل حيز  ،جيب ابتداء بالفرض :ومنهم من بنامها على أن املفروض 

ورجح الشيخ أبو حامد  ،(4)هما بهمال يشرتط عل :أنهور ؟ وصحح اجلمه(3)العقد
 .(5)واملاوردي والروياين اشرتاطه وتابعوه

 فروع
فإن قلنا بوجوبه  ،إذا أبرأت املفوضة قبل الفرض والدخول من املهر :األول 

 .وإن مل يكن الزما   ،(6)]هلا[بالعقد صح اإلبراء إن كان مهر املثل معلوما  
ال يصح اإلبراء عن الثمن يف زمن  :ه املذكور يف أنهوجالويظهر أن جيئ فيه 

تقدما يف  :قوالن وإن كان جمهوال ففي صحة اإلبراء عن اجملهول ،لعدم استقراره ؛اخليار

                                                           

يوجد هنا بياض بقدر ثالث كلمات، وبعد البحث يف مظانه مل أعثر على ما يقتضيه ( 1)
 السياق.

 (.5/604وهو النووي. انظر: روضة الطالبني )( 2)

 (.8/281انظر: العزيز شرح الوجيز )( 3)

(، 7/330للدمريي )وهو املعتمد يف املذهب. انظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج ( 4)
 (.6/349(، هناية احملتاج )7/395فة احملتاج )حت

مل أقف على قول الشيخ أبو حامد، واملاوردي والروياين أطلقا القولني بدون ترجيح. ( 5)
 (.9/465(، حبر املذهب )9/484انظر: احلاوي )

 سقط يف نسخة )ط(.( 6)



   

 

 إخالء النكاح عن املهر للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

72 

ويف املستيقن  ،فعلى هذا يبطل يف الزائد على القدر املستيقن ،املنع :الضمان أصحهما
 .(1)املعروف أنه يصح :قال الشيخ أبو حامد :وجهان
فيه قوال  :وقال الغزايل ،وهو أقيس :قال ابن الصباغ ،يصح إسحاق:وقال أبو  

 .(2)وفيه نظر ،تفريق الصفقة
 ،وجرى سبب وجوبه ،براء عما مل جيبإال جيب إال بالوطئ فهو  :وإن قلنا 

 .(3)ال يصح :وأصح القولني أنه
تعة قبل ولو أبرأته عن امل .سقطت حقي من طلب الفرض مل يسقطأ :ولو قالت 

 .(4)وإن أبرأته بعده فهو إبراء عن جمهول ،إبراء عن الشيء قبل وجوبه الطالق فهو
وإن أبرأته  ،فأبرأته عن املسمى الفاسد مل يصح ،أو خنزير ،ولو تزوج امرأة خبمر 

ولو تيقنت أن مهرها ال ينقص عن /(5):قال البغوي ،عن مهر املثل صح إن علمت قدره
فينبغي أن تربئه عن  ،ورغبت يف الرباءة ،وترددت فيما بينهما ،نيوال يزيد على الف ،ألف
أو ما يزيد  ،فإن بان أن مهرها ألف ،وأبرأته من الف إىل الفني ولو قبضت ألفا   ،الفني

 .(6)وإن بان أنه فوقهما فعليه الزائد عليهما ،عليه إىل ألفني صح اإلبراء

                                                           

على قول (، ومل أقف 5/607) (، روضة الطالبني8/280انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
 الشيخ أيب حامد.

(، والوسيط 16/370(، واجملموع شرح املهذب )9/443انظر: البيان للعمراين )( 2)
(5/87.) 

(، 5/607وهو املذهب، قال النووي: واملذهب فساد إبرائها. انظر: روضة الطالبني )( 3)
 (.6/348(، هناية احملتاج )7/394حتفة احملتاج )

 (.5/607(، وروضة الطالبني )8/280) العزيز شرح الوجيز انظر:( 4)

 ب/ط(./93انتهاء لوحة )( 5)

(، التهذيب 5/607(، روضة الطالبني )8/283انظر: العزيز شرح الوجيز )( 6)
(5/520.) 
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ألفني جواب بان فوق األلف إىل الرباءة فيما إذا  والقول حبصول :قال الرافعي 
وهو  ،يصح الضمان واإلبراء ،أو أبرأت ،ضمنت من واحد إىل عشرة :إذا قال :على أنه

 . (1)األصح انتهى
حل هلا ذلك إن بان  (2)واأللفني ،وملكها ما بني األلف ،ولو أعطاها الزوج ألفا  

فعليها رد الزائد على  ،أنه دون األلفني (3)[بان]وإن  ،أن مهرها فوق األلف إىل الفني
 ،واإلسقاط ،والتحليل ،وحيصل الفرض من جهة الزوجة بلفظ اإلبراء ،مهرها إىل األلف

فإن  ،وأما من جهة الزوج فال بد من لفظ صاحل لتمليك األعيان ،على ما سيأيت فووالع
 .(4)يف ذمته جرت فيه األلفاظ املذكورة وصار الزائد دينا   ،صرف يف املدفوع إليهت

فهو   ،وهي تعرف قدره لكن ما تعرف أهنا تستحقه ،أبرأته عن مهر مثلها لوو  
 ،إن كذهبا برأ الزوج ظاهرا   ،أو قبضته وأبرأته منه ،كما لو ظنت أهنا أبرأته من صداقها

وجيري الوجهان فيما لو عفا عن الشفعة ظانا أهنا ليست  ،على الصحيح ومل يربأ باطنا  
أو اعتق  ،ونسي أن له زوجة ،وكذا لو طلق امرأته :(6)نجيقال البندني ،(5)له فبانت له

حياته  وأصلهما ما إذا باع مال ابيه ظانا   ،جارية يظنها لغريه فبان أهنا زوجته وجاريته
 .(7)فبان موته

 الفرع الثاني
                                                           

 (.8/283انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)

 ب/ز[./73انتهاء لوحة ] (2)

 أثبته.يف نسخة )ط( )كان(. والصواب ما ( 3)

 (.608-5/607(، روضة الطالبني )8/283ز شرح الوجيز )انظر: العزي( 4)

(، املطلب 5/608(، وروضة الطالبني )284-8/283انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)
 (.247-246العايل، حتقيق أمحد سعيد ص )

بن حيىي البندنيجي، من مصنفاته: الذخرية،  احلسن بن عبد اهللهو: أبو علي، ( 6)
 ه(.425اجلامع، تويف: )و 

 (.247حتقيق أمحد سعيد ص ) ،املطلب العايلانظر:  (7)
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ومل يتشطر به مهر املثل إذا طلق  ،كاخلمر واخلنزير لغا  فاسدا   لو فرض هلا فرضا  
 .(1)ابتداء ى هلا مسمى فاسدا  ما لو مسخبالف  ،قبل الوطئ

 الثالث
فرض القاضي  ،وطالبته به أو تنازعا يف قدر املفروض ،لو امتنع الزوج من الفرض 

ولو رضيت بتأجيله مل  ،ن نقد البلد كقيم املتلفاتم نيابة عنه قدر مهر املثل حاال  
يسري من بالقدر الوتتسامح  ،وتؤخر هي املطالبة به إن شاءت بل يفرضه حاال   ،يؤجله
علمه بقدر مهر املثل ليقف /(2)ويشرتط ،والنقصان الواقعني يف حمل االجتهاد الزيادة
 .(3)وال يتوقف لزوم املفروض على رضامها ،عنده

فكالم  ،أو أقل منه بإذهنا ،الزوج االقاضي زيادة على مهر املثل برض ولو فرض 
جيوز وهو مقتضى كالم  :دي وابن داوداور امل وقال ،(5)يقتضي منعه (4)البغوي واخلوارزمي

                                                           

أن احلال هناك  :بالطالق قبل املسيس، والفرق يتشطرمهر املثل، و  عليه فإنه جيب (1)
حال ابتداء ملك البضع، وقد ذكرا يف مقابلته عوضا، فال ميكن إخالؤه عن العوض، وإذا وجب 

فإن وجد فرض  ، ابتداؤه عن العوضوهنا احلال حال دوام امللك، وقد خال ،العوض تشطر
ح . انظر: العزيز شر صحيح، اعترب، وإال بقي األمر على ما كان عليه، وطولب بالفرض الصحيح

 (.5/608(، وروضة الطالبني )8/284الوجيز )

 أ/ط(./94انتهاء لوحة )( 2)

(، وحتفة 607-5/606(، وروضة الطالبني )8/282انظر: العزيز شرح الوجيز )( 3)
 (.350-6/349(، وهناية احملتاج )396-7/395تاج )احمل

ه(. انظر: 448، تويف سنة )خلوارزميا أمحد بن حممد بن علي بن منريهو: أبو سعيد، ( 4)
 (.13/284(، سري أعالم النبالء )4/281طبقات الشافعية للسبكي )

لزيادة وقضية كالم الشيخني منع اومال إىل هذا القول ابن حجر اهليتمي حيث قال )( 5)
تنبيه: قضية كالم (، وقال الشربيين: )7/396(. انظر: حتفة احملتاج )وانتقص وإن رضيا وهو متجه

 (.4/382( )ة والنقص وإن رضي الزوجان، وهو كذلكالشيخني منع الزياد
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 .(1)الغزايل
 الرابع

يصح فعلى هذا  :يعطيه من ماله فوجهان: أحدمها لو فرض أجنيب هلا مهرا   
 .(2)ويسقط طلب الفرض عن الزوج ،يطالب باملفروض

ولو طلقها الزوج قبل  ،وينبغي أن يشرتط رضاها باملفروض" :قال الرافعي 
فيه  ؟الزوج (3)[إىل]فنصفه يعود إىل الفرض أو  ،ألجنيب إليهاالدخول وبعد أن دفعه ا

 ،أنه ال يصح :وأصحهما ،(4)"كما تقدم فيما إذا تربع أجنيب بأداء املسمى  :وجهان
من مال نفسه أكثر من مهر  (5)(ابنه)وقرهبما املتويل من الوجهني فيما إذا أصدق عن 

 رياهنما يف أصداق الدينضي جيقت :وكالم الغزايل والرافعي (6)؟هل يصح ،املثل
وينبين على الوجهني  ،وهو أقيس عني،صهما بالوكالم العراقيني يقتضي ختصي ،(7)لعنيوا

إن مل نصححه وجبت إذا طلقها قبل الدخول وإن  ،يف صحة فرضه وجوب املتعة
 .  (8)صححناه فال

                                                           

انظر: املطلب العايل، حتقيق أمحد  (،5/507(، التهذيب )9/483احلاوي )انظر: ( 1)
 لى كالم اخلوارزمي والغزايل.(. ومل أقف ع250سعيد ص )

واملعتمد يف املذهب: عدم صحة فرض األجنيب بغري إذن الزوج سواء العني والدين. ( 2)
حمل (، تنبيه: 6/350(، وهناية احملتاج )7/397(، وحتفة احملتاج )5/607وضة الطالبني )انظر: ر 

 (.4/383تاج ). انظر: مغين احملاخلالف إذا مل يأذن الزوج لألجنيب وإال فيجوز قطعا

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباهتا.( 3)

 (.8/282انظر: العزيز شرح الوجيز )( 4)

 )أبيه(.يف نسخة )ز( ( 5)

 (، حتقيق: حصة السديس.127انظر: التتمة ص )( 6)

 (.8/282(، العزيز شرح الوجيز )5/87انظر: الوسيط )( 7)

 (.13/120انظر: هناية املطلب )( 8)
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 الخامس
نا فيه إلينا حكموترافعا  ،لو نكح كافر كافرة على أن ال مهر هلا :قال املتويل 

وانتهاء فيما إذا  ،قد يعترب النكاح عن املهر ابتداء :وقال القاضي (1)حكمنا باملسلمني
وفيما إذا زوج أمته  ،بعد الدخول :مث أسلما أي ،زوج ذمي ذمية معتقدين أن ال مهر

 ل هبا علىوهي ما إذا تزوج السفيه بغري إذن ولو دخ :ثالثة (3)زاد اجلرجاين .(2)من عبده
 .(4)الصحيح

 في معرفة مهر المثل الفصل الثالث:
 ،أو اتفق ،إذا مل يتفق فرض ،صحيحا   واحلاجة متس إليه يف املفوضة تفويضا   

)ويف  ويف املفوضة تفويضا فاسدا   ،نه يتوقف على معرفتهما قدر مهر املثلإ :وقلنا
لشقص أخذ اويف  ،ويف الوطئ بالشبهة ،ويف تسمية الصداق الفاسد (5)(مفوضة املهر

وفيما  ،يصح ويوزع :وقلنا ،ويف التوزيع إذا نكح نسوة بصداق واحد ،املمهور بالشفعة
ويف كل نكاح فاسد حصل فيه  ،وفيما إذا زوجت نفسها ،إذا أكره امرأة على الزنا

 .(6)وحنو ذلك ،وطئ

                                                           

 (.8/285، العزيز شرح الوجيز )(، حتقيق: حصة السديس128تتمة ص )الانظر: ( 1)

 (.13/288نظر: كفاية النبيه )مل أقف على قول القاضي؛ لكن ذكر هذا غريه. ا( 2)

، من تصانيفه: الشايف، والتحرير، أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاينهو: أبو العباس  (3)
(، طبقات 4/74طبقات الشافعية للسبكي ) ه(. انظر:482واملعاياة، والبلغة، تويف سنة )

 (.1/260الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.247والفروق للجرجاين ص )انظر: املعاياة يف العقل ( 4)

 سقط يف نسخة )ز(.( 5)

 (.5/608(، وروضة الطالبني )286-8/285انظر: العزيز شرح الوجيز )( 6)
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وهو  :وتعترب املماثلة بأمور منها ،به يف أمثاهلاهو الذي يرغب /(1)ومهر املثل 
 .(2)النسب و هو معترب يف العرب قطعا :صلاأل

أنه ال يعترب  (3):وقد قال القفال والعبادي ،وأما يف العجم فقد يلحق بالكفاءة 
وإن مل  ،ويظهر أن يعترب هنا ،وهو موجود هنا ،لعدم اعتنائهم حبفظ األنساب ؛فيهم

تشاركها يف النسب   فينظر فيه إىل النساء الاليت ،(4)وهو ظاهر كالم األكثرين ،يعترب مث  
  ،وال ينظر إىل ذوات األرحام ،وبنات األعمام ،والعمات ،وبنات اإلخوة ،كاألخوات

مث  ،وأقرهبن األخوات من األبوين ،ويراعي فيهن قرب الدرجة ،(5)/كالبنات واألمهات
مث بنات  ،مث العمات كذلك ،مث من األب ،األبوين نات األخوة منمث ب ،من األب

 .(6)األعمام كذلك
فإن مل يوجد  ،(7)وهو غريب ،يف اعتبار بنت األخ لألب وذكر بعضهم وجها   

فإن تعذر االعتبار  ،كبنات بين العم  ،الدرجة األوىل اعترب مثلها يف الثانية مثلها يف
أو للجهل مبقدار  ،أو ألهنن مل ينكحن ،بالنساء املشاركات هلا يف النسب لفقدهن

                                                           

 ب/ط(./94انتهاء لوحة )( 1)

 (.6/351(، وهناية احملتاج )7/397اج )انظر: حتفة احملت( 2)

عباد القاضي حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عبد اهلل بن هو: أبو عاصم،  (3)
، له تصانيف منها: املبسوط، واهلادي، وطبقات الفقهاء، تويف ه(375، زلد سنة )العبادي اهلروي

فعية البن قاضي شهبة (، طبقات الشا4/104ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )458سنة )
(1/232.) 

 (.4/384(، ومغين احملتاج )7/334انظر: النجم الوهاج )( 4)

 أ/ز[./74انتهاء لوحة ]( 5)

 (.352-6/351(، وهناية احملتاج )398-7/397انظر: حتفة احملتاج )( 6)

عبارة املصنف غري واضحة؛ لكن الذي عليه األصحاب وهو املعتمد يف املذهب: أن ( 7)
بنت األخ ألبوين. انظر: احلاوي  -كفقد وحنوه-ار ببنت األخ لألب إذا تعذرت االعتب

 (.5/609طالبني )(، وروضة ال9/488)
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 ،واخلاالت ،كالبنات  ،م منهن األقرب فاألقربقدو  ،اعترب بذوات األرحام ،مهرهن
بل يعترب هبن وإن كن  ،وال حيصل التعذر باعتبار النساء املذكورات مبوهتن ،واجلدات
وكذا  ،عذر االعتبار بذوي األرحام أيضا اعترب مثلها من النساء األجانبوإن ت ،مسنات

 .(1)إن مل يكن هلا نسب معلوم
ينظر فيها إىل  :وقيل ،ومهر األمة بأمة مثلها ،مثلهاويعترب مهر العربية بعربية  

 .(2)قة مثلها مبثل مواليهاقة مبعت  ومهر املعت   ،وخسته ،شرف سيدها
يعترب مهر املعتقة  :وقيل ،ويزاد ملوالة العرب على موالة العجم :قال ابن داود 
ت هلا يف النسب يف فيعترب النساء املشاركا ،مث يعترب مع ذلك البلد ،(4()3)]املوايل[بنساء 
كن مجيعا ببلدة   (5)(فإن) ،فإن كان معظمهن يف بلدة أخرى فال اعتبار هبن ،لبلدةتلك ا
 .(6)بار هبن أوىل من االعتبار باألجنبيات يف تلك البلدةكان االعت  ،أخرى

 ،إمنا يعترب بنساء العصبات إذا كن معها يف البلد :وقال املاوردي وابن الصباغ 
هبا من نساء أقرب البالد إىل  رب أقرب النساء شبها  بلدهتا نساء اعتفإن مل يكن يف 

واالتصاف باخلصال  ،اخللق من التشوه/(7)سالمة :ومنها ،والعفة ،اجلمال :ومنها ،بلدها
وسائر الصفات اليت  ،والثيوبة ،والبكارة ،واليسار ،والعقل ،كالدين  ،املوجبة زيادة الرغبة

                                                           

 (.6/352(، وهناية احملتاج )7/399(، وحتفة احملتاج )5/609انظر: روضة الطالبني )( 1)

 انظر: املصادر السابقة.( 2)

و املذكور يف العزيز. انظر: املصدر يف نسخة )ط( )الويل(، والصواب ما أثبته، وه( 3)
 الالحق.

 (.5/609البني )(، وروضة الط8/287انظر: العزيز شرح الوجيز )( 4)

 يف نسخة )ز( )وإن(.( 5)

 (.5/609(، وروضة الطالبني )8/287انظر: العزيز شرح الوجيز )وهو املذهب. ( 6)

 أ/ط(./95انتهاء لوحة )( 7)
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، والصريح: الذي (1)لعلم، والفصاحة، والصراحةرغبات، كاوتزيد ال ،ختتلف هبا األغراض
 .(2)رفوعكسه مق ،والذي أبوه عريب دون أمه هجني ،يكون أبواه عربيني

 ،(4)ورده عليه أبو اهليثم ،هو الذي أبوه موىل وأمه عربية :(3)والفلنقس قال مشر 
الذي أمه أشرف  :رعهو الذي أبواه عربيان وجدتاه من قبل أبيه وأمه أمتان، واملذ :وقال

 .(5)أنه الذي أبوه عبد وأمه عربية :وقيل ،من أبيه
فعلى هذا ال يقدم االعتبار باألخت  ،أنه ال ينظر إىل األم هنا :وفيه وجه 

 .(6)الشقيقة على األخت لألب وحنوه
 :وقال ،التسوية بني البكر والثيب يف الشريفة النسب :ما علق عن اإلمامفيو  

 .(7)باليساربعضهم ال اعتبار 
د فيها وإن وج ،وإن اختصت املنظور يف أمرها بصفة مرغوب فيها زيد يف مهرها 

 .(8)بقدر ما يليق به ،نقص مل يوجد يف املعترب هبن نقص من املهر
 فروع

                                                           

 (.5/609روضة الطالبني )(، و 492-9/488انظر: احلاوي )( 1)

 .(4/191البهية )، الغرر (5/609(، وروضة الطالبني )9/490انظر: احلاوي ) (2)

، غريب احلديثو كتاب اجليم، ، من مصنفاته:  أبو عمرو مشر بن محدويه اهلرويهو: ( 3)
ه(. انظر: الوايف بالوفيات خلليل الصفدي 255، تويف سنة )والسالح. واجلبال واألودية

(، نزهة األلباء يف طبقات األدباء 3/1420(، ومعجم االدباء لشهاب الدين الرومي )16/105)
 (.1/151يب الربكات األنباري )أل

ه(، 226هو: أبو اهليثم الرازي، عامل حنوي، من مصنفاته: إنباء الرواة، تويف سنة )( 4)
 (.1/253(، معجم األدباء )1/118انظر: نزهة األلباء )

 (.7/147(، حتفة احملتاج )9/451للعمراين ) انظر: البيان( 5)

 مل أقف عليه.( 6)

 .(8/287العزيز شرح الوجيز )انظر:  (7)

 (.5/609(، وروضة الطالبني )8/287انظر: العزيز شرح الوجيز )( 8)
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لو ساحمت واحدة من النسوة املعترب هبن بشيء من املهر مل يلزم الباقيات  :األول 
 .(2)الرغبات (1)[قلة] دخلت يف النسب أوجبت ذلك إال أن تكون املساحمة لنقيصة

فلو رضيت املرأة  ،كله من نقد البلد  مهر املثل جيب أن يكون حاال   الثاني:
ولو كان النسوة املعترب هبن ينكحن  ،تأخري املطالبةوهلا  (3)(مل يؤجله )احلاكمبالتأجيل 

ينقص بقدر  كنل ،مل يؤجله احلاكم ،وبعضه مؤجل ،أو مبهر بعضه حال ،مبهر مؤجل
فلم تطالب به حىت  ،ما إذا وجب هلا مهر املثل :واستثىن املاوردي ،(4)ما يقابل التأجيل

جيب مقدار مهورهن فقال  ،مضى من وقت وجوبه قدر ما يؤجل به صداقات أقارهبا
وهو  ،(5)خبالف ما إذا طلبته قبل مضي زمن التأجيل ،من غري نقص شيء املؤجلة حاال  

  ،نسائها من غري النقد وفيه نظر، ولو كان مهر ،قدل غري املسمى يف العخيتص مبهر املث
 .(6)م وجتب قيمتهيقوّ ف   ،مل يوجبه إال من النقد الغالب ،كاإلبل والثياب

وهذا يف مهر املثل يف  ،أنه إن جرت عادهتم بذلك قضى هلا به (7)وعن الصيمري 
 .(8)غري عقد

                                                           

 يف نسخة )ط( )فله(، والصواب ما أثبته.( 1)

 .(5/609(، وروضة الطالبني )8/287العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 2)

 سقط يف نسخة )ز(.( 3)

 (.610-5/609الطالبني )(، وروضة 8/287العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.492-9/491انظر: احلاوي )( 5)

 (.9/491(، واحلاوي )126-13/125انظر: هناية املطلب )( 6)

ي، له تصانيف من الصيمر  يعبد الواحد بن احلسني بن حممد القاضهو: أبو القاسم،  (7)
طبقات الشافعية  ه(. انظر:386ضاح، والكفاية، وأدب املفيت واملستفيت، تويف سنة )أشهرها: اإلي

 (.1/185(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3/339للسبكي )

 (.16/377(، واجملموع مع تكملة السبكي واملطيعي )9/453انظر: البيان للعمراين )( 8)
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كما   ،(2)طع جبواز التزويج بالعروضر القفيظه ،عليه/(1)وأما مهر املثل املعقود 
 جيوز بيع ماهلا به إذا رآه الويل وكذا يف التأجيل.

يعترب  ،غريهملو جرت عادهتن مبساحمة يف تزوجيهن من األقارب دون الثالث: 
 .(3)نص عليه ،ذلك يف حق القريب دون غريه

قال  .(5)ا تزوجأراد إذ :وقال آخرون ،(4)أو وطئ بشبهة ،إذا تزوج :قال ابن داود 
وكذلك لو كن يساحمن إذا كان  (7)يكون عند شرف العشرية (6)/املاوردي: وهذا
دون غريهن أعترب يف حقه دون  ،أو غنيا   ،أو صاحلا   ،أو عاملا   ،أو عدوا   ،اخلاطب شريفا  

ن إذا نكح منهن غريهن دون العشرية اعتربت ففوكذلك إذا كانت عادهتن خي ،غريه
 .(8)تددن هبنوهذا اع ،عادهتن
 ،(10)يف حق القريب والشريف خفيفال يلزم الت (9)[أبو حممد] :وقال الشيخ 

أما  ،مهر املثل الواجب بالعقد جيوز أن خيتلف حكمه :أنه قال :وحكى الروياين عنه

                                                           

 ب/ط(./95انتهاء لوحة )( 1)
 (.13/115طلب )انظر: هناية امل( 2)

 (.5/77انظر: األم )( 3)

 (.269العايل، حتقيق أمحد سعيد ص )انظر: املطلب  (4)

 (.269انظر: املطلب العايل، حتقيق أمحد سعيد ص ) (5)

 ب/ز[./74انتهاء لوحة ]( 6)

 (.4939-9/492انظر: احلاوي )( 7)

لبيان للعمراين (، ا5/610(، وروضة الطالبني )8/287انظر: العزيز شرح الوجيز )( 8)
(9/452.) 

حامد(، والصواب ما أثبته، وهو املذكور يف العزيز. انظر: املصدر يف نسخة )ط( )أبو ( 9)
 الالحق.

 .(5/610(، وروضة الطالبني )8/287العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 10)
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كانت عادهتا أن   (3)(ولو)املاوردي  (2)[وقال] (1)الواجب باإلتالف فال قال وبه أقول
 .(4)خ اعترب ذلكالشباب دون الشيو املهور يف نكاح  ففخت

وتقادم العهد ال يوجب سقوط مهر املثل وإن عسر الوقوف على الصفات  
 .(5)املعتربة

وكذلك الوطئ يف  ،باعتبار وقت الوطئ ،الوطئ بالشبهة يوجب املهر الرابع:
خبالف الوطئ يف التفويض حيث يعترب يوم العقد  ؛وال يعترب وقت العقد ،النكاح الفاسد

وأرش  ،أو مهر ثيب ،وأرش البكارة ،فهل جيب مهر بكر ،(7)فلو كانت بكر ،(6) قوليف
 فيه ثالثة أوجه: ؟أو مهر بكر فقط ،البكارة

 .(8)أظهرها وهو املنصوص أوهلا
ولو وطئها يف النكاح الفاسد مرارا مل يلزمه إال مهر واحد وكذا لو وطئها بشبهة  

ن ذكر الفوراين فيما لك (9)وظنته زوجها أو سيدهاواحدة مرارا بأن ظنها زوجته أو أمته 

                                                           

 (.8/288انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)

 يف نسخة )ط( )قال(، والصواب ما أثبته.( 2)

 يف نسخة )ز( )لو(. (3)

 (.9/493انظر: احلاوي )( 4)

 (.5/610، وروضة الطالبني )(8/288العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 5)

 (.67تقدم هذا القول ص )( 6)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب بكرا  ألهنا )خرب كان(.(  7)

النبيه (، وكفاية 5/610(، وروضة الطالبني )8/288انظر: العزيز شرح الوجيز )( 8)
(13/309.) 

(، وكفاية النبيه 5/610(، وروضة الطالبني )8/288الوجيز )العزيز شرح انظر: ( 9)
(13/309-310.) 
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 ،(1)باحلال وجهني يف تعدد املهر جاهال   إذا وطئ املشرتي من الغاصب املغصوبة مرارا  
 .يظهر جميئهما هنا وقد يفرق

مث وطئها  ،بان احلال مث ،أهنا زوجته كما لو وطئها ظانا    ،ولو تعددت الشبهة 
 .تعدد املهر (2)(ضا  )أي ،أو زوجته، أهنا أمته ظانا  

وجب بكل وطئة  ولو وطئ امرأة من غري شبهة بأن أكرهها على الزنا مرارا   
 .(3)مهر

فقد تردد الشيخ أبو  ،ووطئها مرارا   ،املغصوبة على الوطئ/(4)ولو أكره الغاصب 
ففي  ،ومل حيبلها فلو وطئ األب جارية ابنه مرارا   ،واألصح التعدد ،حممد يف تعدد املهر

وخصصهما البغوي مبا إذا  ،اشبههما أنه ال يتعدد ،ا الغزايلأطلقهم :وجهاند املهر تعد
والسيد  ،ووطء الشريك اجلارية املشرتكة ،وجزم بالتعدد إذا تعددت اجملالس ،احتد اجمللس
 .(5)كوطئات جارية االبن  املكاتبة مرارا  

قبل  مهر األولفإن أدى  :نظر ،إذا تكرر وطئ السيد املكاتبة :وقال املاوردي 
 .كما يف القطع يف السرقة  ،وإال وجب هلما مهر واحد ،الثاين وجب للثاين مهر

 .(6)وكذا احلكم يف الوطئ يف النكاح الفاسد :قال
وحيث وجب مهر واحد يف وطئات يف املسائل املذكورة نظر إىل أعلى األحوال 

                                                           

 (.310-309انظر: كفاية النبيه )( 1)

 سقط يف نسخة )ز(.( 2)

 (.5/610(، وروضة الطالبني )8/288العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 3)

 أ/ط(./96انتهاء لوحة )( 4)

، الوسيط (5/610وروضة الطالبني )، (289-8/288: العزيز شرح الوجيز )انظر (5)
 (.4/312(، التهذيب )5/88)

 (.18/216انظر: احلاوي ) (6)
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 .(1)ل فيهاويوجب مهر املث ،وحنوها ،والسمن ،والسن ،يف اجلمال
والذي حيققه أن احلدود على  :فيما إذا كان اهلزال يف األوىل قال :وفرضه اإلمام 

فلو زنا عبد يف رقه فلم حيد حىت زنا يف حريته أقيم عليه حد األحرار  ،االندراج كالزنا
 .(2)وفيه نظر

  

                                                           

 (.4/386انظر: مغين احملتاج )( 1)

 (.13/218انظر: هناية املطلب )( 2)
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 في تشطر المهر بالطالق الباب الرابع:
 .(1)وجنيوالطالق قبل الدخول يقتضي تشطر املهر بني الز  
 ويف الباب مخسة فصول . 

 .ومعناه ،األول: في محل التشطير
يوجب تشطري  ،ال من جهة املرأة (2)أما حمله فنقول ارتفاع النكاح قبل املسيس 

أو مفروضة بعد العقد  ،أو فاسدة ،بتسمية مقرونة يف العقد صحيحة ،الصداق الثابت
وإن   ،وبغري العوض ،بعوض ،بائنوال ،فيدخل فيه الطالق الرجعي ،يف صورة التفويض

ويدخل فيه ما إذا فوض طالقها  ،أو فسخا   ،سواء جعلناه طالقا   ،كان االختالع منها
 .(3)فطلقت نفسها أو علق طالقها على فعلها ففعلت ،إليها

فشاءت  ،إذا قال هلا قبل الدخول أنت طالق إن شئت :وأغرب املاوردي فقال 
ه وقياسه الطرد يف كل فعل من جهتها علق ب ،(4)يئتهالوقوع الطالق مبش ؛فال مهر هلا

وال فرق بني أن يكون نكحها  ،وما إذا طلقها بعد انقضاء مدة اإليالء بطلبها ،طالق
أو  ،مث نكحها ،أعتق أم ولده أو، وكذا لو وطئ امرأة بشبهة مث نكحها ،أم ال ،يف عدته

انفساخ النكاح ال فيه  ويدخل، قبل الدخول/(5)مث نكحها وطلقها ،أعتق أم ولده
أو من  ،أو أرتد ،كما لو أسلم،كان من جهة الزوج سواء   ،بسبب من جهة الزوجة

أو ابنته الزوجة  ،أو أم الزوج ،كما لو أرضعت أم الزوجة الزوج الصغري  ،جهة أجنيب
أو وطئها ابن  ،سواء قدمت رضاع الزوج أو الزوجة ،أجنبية (6)/أو أرضعتهما ،الصغرية

                                                           

 (.5/610(، روضة الطالبني )8/289انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)

 زيادة )ال بسبب(. يف نسخة )ز(( 2)

 (.5/611(، روضة الطالبني )8/289العزيز شرح الوجيز )( انظر: 3)

 (.9/362انظر: احلاوي )( 4)

 ب/ط(./96انتهاء لوحة )( 5)
 أ/ز[./75انتهاء لوحة ]( 6)
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أو  ،يف ثبوت احملرمية حيث ثبتت الشبهة بظنهما ،أبوه بشبهة على املذهبو أ ،الزوج
 .(1)أو بظنها دونه يف قول ،بظنه دوهنا على الصحيح

فقال إن   (4)وتوسط الشيخ أبو علي .(3)أنه يسقط مجيعه (2)وعن ابن احلداد 
ة أنه وإن كانت عاقلة مطاوعة ظان ،أو صغرية ال تعقل تشطر ،أو مكرهة ،كانت نائمة

 (6)وإن أشتبه احلال أجته الرتدد بني ابن احلداد واألصحاب ،(5)زوجها سقط الكل
أو اهتبها على  ،وما لو اشرتاها ،والعن عنها ،ويدخل فيه ما لو قذف الزوجة

 .(7)الصحيح
وإن استدعى  ،أن الزوج إن استدعى الشراء نسب الفراق إليه :(8)وفيه وجه ثالث 

 ،و بعضها بإرث يف أظهر الوجهنيأوما لو ملكها  ،إليه سيدها البيع نسب الفراق

                                                           

، حتفة احملتاج (5/611، روضة الطالبني )(8/290العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 1)
 (.6/355(، هناية احملتاج )7/403)

، ولد سنة حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن احلداد الكناين املصريهو: أبو بكر،  (2)
ه(، من تصانيفه: الباهر يف الفقه، اجلامع يف الفقه واملولدات وهو كتاب الفروع، أدب 264)

(، طبقات الشافعية البن 3/79ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )344القضاء، تويف ستة )
 (.1/130هبة )قاضي ش

 (.209-8/208(، العزيز شرح الوجيز )9/361انظر: البيان للعمراين )( 3)

، من تصانيفه: شرح املختصر، احلسني بن شعيب بن حممد السنجيهو: أبو علي،  (4)
ه(. انظر: طبقات الشافعية 430شرح تلخيص ابن القاص، شرح فروع ابن احلداد، تويف سنة )

 (.1/207بن قاضي شهبة )شافعية ال(، طبقات ال4/345للسبكي )

 (.13/108انظر: كفاية النبيه )( 5)

 (.12/231انظر: هناية املطلب )( 6)

 .(5/611(، روضة الطالبني )8/290العزيز شرح الوجيز ) انظر:( 7)

 يقصد املؤلف: فيما لو اشرتى الرجل زوجته.( 8)
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 .من كتاب النكاح :وقد مرت املسألة يف القسم اخلامس ،(1)خالفا البن احلداد
أن هذه الفرقة تشطر  :يوجب تشطر الصداق الثابت إىل آخره معناه :وقولنا 

واملفروض  ،ركاخلم  ،ومهر املثل إذا وقعت فيه تسمية فاسدة ،املسمى الصحيح يف العقد
 .(3)( 2)وأما إذا مل جير فرض فال تشطر على املذهب كما تقدم ،بعد العقد يف املفوضة

فيسقط كله كما  ،أو بسبب من جهتها ،أو بعيب فيها ،أما إذا كان الفسخ منها 
وروى بعضهم  ،أو بالنفقة ،أو بإعساره باملهر ،أو بعيب الزوج ،خبيار العتقلو فسخت 

وكما لو  ،أنه ال يقتضي سقوط شيء من املهر :ضعيفا   غريبا   قوال   :يف الفسخ بالعنة
إن كان العيب حدث بعد الدخول  :وقال املاوردي ،(4)فسخ الزوج بعيبها على املشهور

 (5)(أو) ،أو ردهتا ،خ بإسالمها على الصحيحكالطالق وكما لو انفس  ،تشطر املهر
يتشطر أو  :وقيل (6)الصحيح بته علىأو اهت ،أو اشرتت زوجها ،إرضاعها زوجته الصغرية

 .وقد مر يف القسم اخلامس .وعند غريه يتشطر ،ورثته أو بعضه عند ابن احلداد

                                                           

-9/525ذهب )امل(، حبر 9/552(، احلاوي )13/182انظر: هناية املطلب )( 1)
526.) 

 (.64) ص انظر: (2)

 (.5/611، روضة الطالبني )(8/291انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)

(، والوجه 612-5/611الطالبني )(، روضة 8/290(انظر: العزيز شرح الوجيز )4)
احب التقريب عن اإلصطخري. قال أبو الغريب املذكور يف املسألة حكاه أبو املعايل اجلويين عن ص

ولوال أن صاحب التقريب نقل ذلك على إتقان وتثبت، وبالغ يف الرد املعايل بعد حكاية القول: 
(، كفاية النبيه 12/501املطلب ) انظر: هناية عليه وتزييف ما جاء به، ملا استجزت حكايته.

(13/164.) 

 يف نسخة )ز( )و(.( 5)

العيب حادثا بعد الدخول فلها املهر  ا القول، بل قال إذا كانمل يقل املاوردي هذ( 6)
 (.9/347. انظر: احلاوي )املسمى الستقراره بالدخول وحدوث ما أوجب الفسخ بعد استقراره
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واألصحاب فيما إذا اسلم أحد أبوي الزوج  ،وجيري اخلالف بني ابن احلداد 
فهل يسقط أو يتشطر  ولو ارتدا معا   ،يف االسالم أو أسلم أحد أبويها وتبعته/(1)وتبعه
 .(2)وجهانفيه 

أو سقوطه  ،ففي تشطر املهر ،حمرما   رضاعا   ةلو ارتضعت زوجته الصغرية من نائمو 
ريت الريح نقطة لنب من الرضعة أنه يتشطر فيما إذا ط: ، وحكى الغزايل عنهم(3)وجهان

أو  ،وال يقال ينتقض الضابط مبا إذا مات الزوج ،(4)فوقعت يف فمها فابتلعتها ،اخلامسة
وال يشطره ألنا  ،وهو يقرر املهر ،النكاح ارتفع ال بسبب من جهتها إنف ،قتل الزوجة

 .ما إذا ارتفع النكاح مع بقاء الزوجني :نقول املراد بالضابط
 ،واالنفساخ ،والفسخ ،واعلم أن الغزايل قال يف الضابط يستوي يف ذلك الطالق 

أو منها لسبب  ،فإنه إن كان من الزوج لسبب فيها ؛واستشكل تصور التشطري بالفسخ
 جيبأو ، (6)وقد جعله قسيما له ،ال فسخ ،وما عدا ذلك انفساخ ، (5)]الحظه[فيه 

                                                           

 أ/ط(./97انتهاء لوحة )( 1)

وحكى املاوردي يف  (.5/525(، التهذيب )518-12/517ر: هناية املطلب )انظ( 2)
أحدها: يشطر تغليبا جلانب الرجل كاملخالعة. والثاين: يسقط   يه ثالثة أوجه:باب ارتداد الزوجني ف

كله إلعانتها على سبب الفرقة. والثالث: هلا ربع املهر الشرتاكهما يف الفسخ فسقط من النصف 
( صاحب التحفة يرجح سقوط املهر، 9/297. انظر: احلاوي )قابلة ردة الزوجةنصفه؛ النه يف م
( 6/356( هناية احملتاج )7/402لنهاية يرجحان تشطّر املهر انظر: حتفة احملتاج )وصاحبا املغين وا

 (.4/388مغين احملتاج )

(، حاشية الرملي 433-6/432واملذهب: أن مهرها يسقط. انظر: روضة الطالبني )( 3)
 (.3/211لى أسىن املطالب )ع

 (.7/402انظر: حتفة احملتاج ) (4)

 ما أثبته يقتضيه سياق الكالم.يف النسختني )الحنظه(، و ( 5)

 (.5/89انظر: الوسيط )( 6)
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 .(1)بأنه فسخ وهو اختيار مجاعة :محله على اخللع على القول :أحدها :عنه بوجوه
هنا إ :وقد قال ابن الصباغ ،فإهنا تشطر يف وجه ؛محله على فرقة اللعان :وثانيها

 .(2)ر انفساخ ال فسخ وابن الصباغ جتوز فيهد اجلمهو فإنه عن ؛فسخ وهو ضعيف
 ،محله على الفراق باإلعسار بالنفقة على الصحيح أهنا فسخ ال طالق :وثالثها 

 .(3)ن الفسخ باإلعسار فسخ بعيب فيهإ :وهي تشطر إال أنه قد قيل
تشطر فإنه ي ؛محله على ما إذا فسخ الزوج بعيبها احلادث عند العقد :ورابعها 

 .(4)ي كما تقدماملاورد عند
 .محله على أحد القولني يف الفسخ بالعنة :وخامسها 
أن  :أصحها وأشهرها :إذا عرف ذلك ففي معىن التشطري ثالثة أوجه أو أقوال 

 .(5)نصف الصداق يعود إىل الزوج بنفس الفراق املذكور
يثبت ركه كما فإن شاء متلكه وإال ت ،والثاين أن الفراق يثبت له حق الرجوع 

 ب خيار الرجوع فيما وهبه.لأل
 ،(7)وامتنع اجلمهور من اثباته ،(6)والثالث: أنه ال يرجع إليه إال بقضاء القاضي

وقبل االختيار  ،فالزوائد املنفصلة احلادثة بعد الطالق ،إمنا يعود إليها باالختيار :وإن قلنا
                                                           

 (.9-10/8(، احلاوي )293-13/292انظر: هناية املطلب )( 1)

قول األصحاب: أنه مل أقف على قول اجلمهور بأنه انفساخ ال فسخ، بل وقفت على ( 2)
 (.10/309(، حبر املذهب )10/467فسخ. انظر: البيان للعمراين )

(، أسىن املطالب لزكريا األنصاري 221-11/220ان للعمراين )انظر: البي( 3)
(3/438.) 

 (.87انظر: ص )( 4)

 .(292-8/291انظر: العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.5/612(، روضة الطالبني )292-8/291انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)

 ا  لألصحاب. انظر: املصادر السابقة.نفى اجلمهور كونه قوال : للشافعي، أو وجه( 7)
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ا فيمتنع الرجوع إال ص هبختت :أحدمها :ويف املتصلة وجهان ،تص بالزوجة كاحلادثة قبلهخت
ال وله أن يرجع  :وأشبههما ،وجزم به املاوردي ،قبل الطالق/(1)برضاها كاملتصلة احلادثة

فإن شاء  ؛وقبل االختيار ختريه ،والنقصان احلاصل فيه بعد الطالق ،فيه من غري رضاها
ادث كاحل  صحيحا   (2)/وأخذ نصف قيمته وإن شاء تركه ،وال أرش له أخذ بعضه ناقصا  

 .(3)بل الطالقق
 ،بسقوط حقه منه ا  ورض ،عنه ولو طلقها على أن هلا كمال املهر كان إعراضا   

وهل متلك املرأة التصرف يف النصف الراجع إىل الزوج بني الطالق  ،(4)فيسلم هلا
 فيه وجهان: ؟واالختيار

ق بالعتوال  ،فيه بالبيع وغريه (5)(تصرفه)فال ينفذ  ؛ال :وثانيهما .نعم :اقيسهما
 .(6)على الصحيح

وال  ،أنه يسقط :فعن القاضي ،سقطت خياريأ :ولو قال الزوج بعد الطالق 
ويظهر عندي  :قال اإلمام ،وإن وقفنا صحة اإلبراء على القبول ،ملرأةحاجة إىل قبول ا

وأوردمها  :أنه ال يسقط على هذا الوجه كما ال يسقط حق رجوع الواهب باإلسقاط
 .(7)احتمالني :الغزايل

                                                           

 ب/ط(./97انتهاء لوحة )( 1)
 ب/ز[./75انتهاء لوحة ]( 2)

(، احلاوي 5/612، روضة الطالبني )(293-8/292انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)
(9/435-436.) 

 .(5/612، روضة الطالبني )(8/292انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 يدل عليه.الصواب )تصرفها(؛ ألن سياق الكالم  كذا يف النسختني، ولعل(  5)

 (.5/613، روضة الطالبني )(8/294انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)

، كفاية النبيه (5/612(، روضة الطالبني )8/292العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 7)
 (.5/89(، الوسيط )13/169(، هناية املطلب )13/262)
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وإن  ،وجيوز أن جيريا فيما إذا طلقها على أن يسلم هلا كل الصداق :قال الرافعي 
 ،فنصف الزيادة احلادثة بعد الطالق ،باألصح أن التشطري يعود إليه بنفس الطالق :قلنا

 ،ويلغوا قوله على أن هلا كمال املهر ،أو منفصلة ،للزوجة متصلة كانت وقبل االسرتجاع
 .(2)ً  ياه بعد الطالق إن كان باقياإليملكها ف (1)(فان أو بطل) ويرجع إليه الشطر

وحمل االتفاق يف رجوع الشطر إىل الزوج بالطالق وحنوه إذا كان الصداق من  
فقد تقدم حكاية  ،بأن أصدق األب عن ابنه الصغري ؛فإن كان من مال غريه ،ماله

ووفاه غريه عنه بغري  ،ذمتهوكذا إذا كان يف  ؟أو األب ،يف أنه يرجع إىل االبن :خالف
فهل هو مفرع على القول بعود  ،يعود إىل املؤدي :فإن قلنا ،كان أو أجنبيا    إذنه أبا  

الشطر إىل الزوج بالطالق أو هو مفرع على القولني معا يف عوده إليه به ويف عوده به 
ر توقفه فإنه يتعذ ،ختياركان األول أشكل احلكم على قول توقفه على اال  فإن ؟مع غريه

 ،ويبعد منع التشطري يف هذه الصورة ،ى اختيار الزوج مع القول بأنه ال يعود إليهعل
وهو حيتاج إىل  ،الختيار املؤدي سببا  /(3)ويبعد على الثاين أن يكون طالق الزوج

 .(4)تأمل
ر وطلق قبل الدخول فللعبد أن خيتا ،من ماله ولو أصدق السيد عن عبده عينا   

 .وقبضها بغري إذن سيده ،ةا أن له قبول اهلبالتملك على قولن
ولو أراد  ،وحيتمل خالفه ،حلاقه باخللع فيصحإأما على القول خبالفه فيحتمل  

ولو كان باع العبد بعد اإلصداق عنه  ،السيد اختيار التملك مل يبعد حصول امللك به
و ريان فيما لفيه وجهان جي ؟أو الثاين ،فهل يعود الشطر إىل األول ،فطلق قبل الدخول

                                                           

 ن أو بطل(.كذا يف النسختني، ولعلها )با(  1)

 (.595-5/593، روضة الطالبني )(8/264وجيز )انظر: العزيز شرح ال (2)

 أ/ط(./98انتهاء لوحة )( 3)

(، مغين احملتاج 5/613(، روضة الطالبني )8/294انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.7/343(، النجم الوهاج )4/389)
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واختيار التملك يف الصورتني ملن يعود  ؟مث طلق هل يعود إليه أو إىل معتقه ،أعتقه
 .(1)إليه

ففي من يعود مث طلق  ،مث باعه ،ولو تزوج بإذن سيده وأدى املهر من كسبه 
إىل األول فلم يتفق أداء الصداق إال بني البيع والطالق  :فإن قلنا ،الشطر إليه الوجهان

 .(2)وأوىل بالرجوع إىل الثاين ،ن مرتبانفوجها
 فرع

فإن   ؛رجع الزوج عليها بنصف بدله ،لو تلف الصداق يف يد الزوجة قبل الطالق 
أنه يرجع بالقيمة  :وجييء فيه وجه ،وإن كان متقوما فبقيمته ،(3)[فبمثله] كان مثليا  

واجلمهور  ،شافعيرة الوعبا ،اختيار املاوردي :وهو ،أو متقوما   ،سواء كان مثليا   مطلقا  
أنه جتب قيمة  :ومرادهم .(5)وفيه تساهل :قال اإلمام .(4)أنه جيب نصف القيمة

وهو أقل من نصف القيمة يف  ،(6)(ببدله)فال يطالب إال  ،ألنه املستحق له ؛النصف
حكاه بعضهم عن  ،(7)أنه جتب قيمة النصف :وقد ذكر صاحبا املهذب والتتمة ،األكثر

                                                           

، روضة (266-8/265ح الوجيز )انظر: العزيز شر واملذهب ع وجد الشطر اىل العتيق.  (1)
 (.5/596 )الطالبني

املذهب: أن شطر الصداق يرتد إىل البائع؛ من جهة أنه أدى املهر من ملك البائع؛ و  (2)
انظر: هناية املطلب  لكه.لكه، فريتد نصف الصداق إىل من خرج من م  إذ كسب العبد م  

 (.3/419(، حاشية البجريمي على شرح املنهج )12/191)

  نسخة )ط( )فمثله(، والصواب ما أثبته.يف( 3)

(، 5/614، روضة الطالبني )(8/294العزيز شرح الوجيز )(، 5/67انظر: األم )( 4)
 (.9/434احلاوي )

 (.13/161انظر: هناية املطلب )( 5)

 .يف نسخة )ز( )بدله(( 6)

 (.305املطلب العايل، حتقيق أمحد سعيد ص )(، 2/467انظر: املهذب )( 7)
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وسرى العتق أنه يلزمه قيمة  ،وهو كقوهلم فيمن أعتق شركا له يف عبد ،(1)نصه يف األم
 ،إذا استوت نصف القيمة فيحمل ما أطلقه األولون على ما ؛النصف ال نصف القيمة

ال متلك  :وقبل االختيار على قولنا ،واحلكم فيما إذا تلف بعد الطالق ،وقيمة النصف
 -ها بعد عوده إىل ملك الزوج ف يف يدفإن تل ،(2)األمة كما إذا تلف قبل الطالق

فإن تعدت  ،بآفة مساوية -أو بقضاء القاضي  ،أو به وباالختيار ،بالطالق وحده
يف ضمانه  :أحدها :وإال فطرق ،بأن طالبها برد النصف فامتنعت ضمنته ،باإلمساك

 :قوالن
 .وهو مفهوم نصه يف األم .تضمنه (4)(للمراوزة القطع بأهنا )ال /(3)الثاين 
 :وقال الشيخ أبو حامد ،والروياين القطع بأهنا تضمنه ،الثالث: جلمهور العراقيني 

 .(5)ال خالف فيه
وإن  ،(6)(ضمنه)ومتكنه منه  ،أنه إن تلف قبل أن تعرضه عليه :الرابع: للماوردي 

وجهني فيما  (7)/مبنيان على :تلف بعد متكينه منه فلم يتسلمه ففي ضمانه وجهان
يستحق  :والثاين .أنه يستحق عليها التمكني منه :أحدمها ،من الصداقيستحقه عليها 

 .(8)ضمنهتوعلى الثاين  ،ضمنهتاألول ال  فعلى ،عليها تسليمه

                                                           

 (.5/67ظر: األم )ان( 1)

 (.613-5/612(، روضة الطالبني )12/44انظر: هناية املطلب )( 2)

 ب/ط(./98انتهاء لوحة )( 3)

 سقط يف نسخة )ز(.( 4)

، روضة (8/293العزيز شرح الوجيز )انظر:  قال الرافعي والنووي هو ظاهر النص. (5)
 (.417-9/416حبر املذهب ) (،5/613الطالبني )

 نته(؛ لداللة سياق الكالم عليه.والصواب )ضم( 6)
 أ/ز[./76انتهاء لوحة ]( 7)

 (.9/434انظر: احلاوي )( 8)
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 ومساق الفريقني املراوزة والعراقيني يقتضي أن يكون الصداق مضمونا   :قال الغزايل
  :العقد أيوبعد كل فسخ يستند إىل أصل  ،يف يدها لو تلف بعد الفسخ بالعيب

 .(1)حلق بهأكالفسخ باخللف يف الشرط وما 
واحلادث إن   ،عن املاوردي من التفرقة بني العيب املقارن (2)ومقتضى ما تقدم 

لعدم  ؛حلق بهأكان الفسخ بعيب حادث بعده أن يكون كالطالق من حيث أنه 
 :يلقال الغزا ،وأوجب املتعة ،وكذلك تشطر املهر عنده ،استناده إىل أصل العقد

 ،وإسالمه ،طريمن حيث أنه ملحق به يف التش :أي .(3)واالنفساخ بردته بالطالق أشبه
أو بسبب ال يستند إىل كل  ،ولو انفسخ النكاح بردهتا ،وإرضاع أجنبية هلما كذلك

وهو  ،أنه زوجها وهو نائم ظانة   ،أو ابنه ،ونزوهلا على أبيه ،وإرضاعها ،العقد كإسالمها
 .(4)تقدم أنه حيط املهر قطعا قدف ،أيضا يظنها كذلك

إن نظرنا إىل أنه أسقط  :يف حمل الرتدد أي وأما ضمانه فهو :قال اإلمام والغزايل 
 ،وإن نظرنا أنه مل يرجع إىل سبب يف العقد أشبه ردته ،شبه الفسخ بالعيبأاملهر 

 زائد هل والصداق ،فيما إذا انفسخ بردهتا :وهو مأخوذ من تردد العراقيني اآليت ،وطالقه
بأنه مىت عاد مجيع الصداق إليه كان  :والرافعي جزم (5)؟متنع زيادته من الرجوع أم ال

 ،وحكم ضمان أرش النقص إذا تعيب حكم ضمان الكل إذا فات .(6)عليها مضمونا  
 .(7)ففيه الطرق املتقدمة

                                                           

 (.5/90انظر: الوسيط )( 1)

 (.87انظر: ص )( 2)

 انظر: املصدر السابق.( 3)

 (.86انظر: ص )( 4)

 (.5/91يط )(، الوس13/51انظر: هناية املطلب )( 5)

 .(8/293العزيز شرح الوجيز )انظر:  (6)

 (.93ص )انظر:  (7)
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لو طرأ فهو كما  ،وقبل االختيار وقفنا امللك عليه ،طرأ ذلك بعد الطالق ولو 
 ،أنه مضمون عليها للزوج مطالبتها :أجنيب فعلى القول /(1)ولو أتلفه ،قبل الطالق

إن مل يتمكن  :فقال ،وبىن املاوردي مطالبتها بذلك على طريقته ،والقرار عليه ،ومطالبته
وإن مكنته منه فلم يقبضه ففي كوهنا  ،الزوج منه حىت أتلفه األجنيب فاحلكم كما تقدم

 .(2)بناء على أن الواجب عليها التمكني أو التسليم :انيف الضمان وجه طريقا  
حدث بعد الطالق فعليك  :فقال الزوج ،وعلى قول الضمان لو حدث نقص 
جزم الشيخ أبو  :ففي املصدق منهما وجهان ،بل قبله فال ضمان :وقالت ،ضمانه
 .(3)وابن الصباغ بتصديق املرأة ،حامد

 :وقلنا ،أو زيادة متصلة ،الطالق ولد من الصداق بعد ولو حدث :قال املاوردي 
خمرجان  :فيه وجهان ؟نه يرجع إليه بالطالق فهل يضمن الزوج الولد والزيادة املتصلةإ

 ؟(4)من القولني يف الولد احلادث يف يد الزوج قبل الطالق هل يضمنه للزوجة
 فرع

سقط نصفه بالفراق على الصحيح وعند االختيار على  لو كان الصداق دينا  
 .(5)لقول اآلخرا

الثاني في تغيرات الصداق التي توجب رد الحق إلى القيمة أو  (6)(النظر) 
 :الخيار

                                                           

 أ/ط(./99انتهاء لوحة )( 1)

 (.5/613(، روضة الطالبني )9/434(، احلاوي )13/53انظر: هناية املطلب )( 2)

 .(5/613(، روضة الطالبني )8/293العزيز شرح الوجيز )انظر: وهو املذهب.  (3)

 (.9/436انظر: احلاوي )( 4)

 (.5/613(، روضة الطالبني )13/56انظر: هناية املطلب )( 5)

 يف نسخة )ز( )الفصل(.( 6)
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 (1)فإن كانت العني تلفت فقد مر ؛فإذا أصدق امرأته عينا وطلقها قبل الدخول 
وإن  ،(2)جع إىل نصفها كما مرفإن مل حيدث فيها شيء ر  ؛وإن كانت باقية ،حكمها

 ،أو نقصانا   ،حمضة   زيادة   أو ،حمضا   ن يكون نقصانا  ث إما أواحلاد ،حدث فيها شيء
 .وزيادة

ونقصان  ،نقصان صفة :وهو ضربان ،حمضا   أن يكون نقصانا   :القسم األول
 .جزء

فاألول   ؛أو فوات صفة كمال ،وهو العيب :نقصان الصفة :الضرب األول 
 .والصمم ،والعور ،كالعمى
دها قبل الطالق ختري الزوج إن حدث يف ي فينظر إن ؛كنسيان احلرفة  :والثاين 

وإن شاء قنع بنصفها  ،أو قيمة ،ورجع ببدل نصفها سليمة من مثل ،شاء أعرض عنها
فإهنا تأخذ منه  ؛واختارت املرأة ،خبالف ما إذا نقصت يف يده (3)وال أرش له ،معيبة

لعبد وخبالف ما إذا اشرتى عبدا بثوب فرد ا ،األرش على قول ضمان اليد كما مر
وخرج  ،وأرشه يف وجه ،فإنه يسرتد الثوب ؛ووجد الثوب تعيب يف يد البائع ،بعيب
أن كل موضع  :وقد ذكر الشيخ أبو علي :قال ،/(4)أنه يأخذ األرش :فيه وجها   :اإلمام

ببعضها إال يف تعيب  بالقيمة إذا تلف البعض كان مضمونا   ضمونا  لو تلف الكل كان م
وهو منعكس فكل من ال يضمن العني بالقيمة إذا تلفت يف  ،فقريالزكاة املعجلة يف يد ال

وقال املاوردي إن طلب الزوج بدل حقه من الصداق ، (5)يده ال يضمن اجلزء إذا تلف

                                                           
 (.94انظر: ص )( 1)

 (.87انظر: ص )( 2)

اهلداية إىل أوهام ، (5/614(، روضة الطالبني )8/294انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.20/488الكفاية لإلسنوي )

 ب/ط(./99نتهاء لوحة )ا( 4)

(، كفاية 54-13/53(، هناية املطلب )295-8/294انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)
 (.9/303النبيه )
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كالوجهني فيما إذا   :وب إجابته وجهانففي وج (1)/وإن طلب أخذه ناقصا   ،أجيب إليه
 :أصحها :ويف املسألة أوجه ؟ه ويتخريهل يلزمه قبول ،وقد زاد زيادة متصلة ،(2)(بدله )له

 .(3)وأخذه من غري أرش ،أنه يتخري بني أخذ بدله
فإن رضيت فال  ؛إال برضاها وليس له أخذه معيبا   ،األول (4)(يتخري)أنه  :والثاين

 .أرش
وحيث اختار الزوج الرجوع إىل  ،وأرشه ،ذهذه أخ  أنه يتخري فإن اختار أخج  :الثالث

 .(5)أقل ما كانت من يوم العقد إىل يوم التسليم القيمة اعتربت قيمته
 ،فيقع به معيبا   ،أو مل تقبضه ،راضية به وقبضته منه معيبا   ،أما لو تعيب يف يده

فللقاضي تردد يف أنه هل  ،ش إال أن يكون التعيب جبناية أجنيبوال أر  ،وال خيار له
 .(6)وصحح اإلمام والرافعي الرجوع به ؟يرجع بنصف األرش

وتلف أحدمها يف  ،: نقصان اجلزء كما لو أصدقها ثوبني فقبضتهماثاينب الالضر 
 الباقي أنه يرجع إىل نصف :أصحها :وفيه ثالثة أقوال ،مث طلقها قبل الدخول ،يدها

 .نصف قيمة التالف (7)()و
 .(8)(قيمتهما)أنه يأخذ الباقي حبقه إذا استوت  :وثانيها

                                                           
 ب/ز[./76انتهاء لوحة ]( 1)

 سقط يف نسخة )ز(.( 2)

 .(8/294انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)

 النسختني، ولعل الصواب )يتعني( لداللة السياق.كذا يف (  4)

 (.9/416(، حبر املذهب )54-13/53(، هناية املطلب )5/437ر: احلاوي )انظ( 5)

 (.13/53(، هناية املطلب )8/294انظر: العزيز شرح الوجيز )( 6)

 سقط يف نسخة )ز(.( 7)

 يف نسخة )ز( )قيمتاها(.( 8)
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وبني أن  ،ونصف قيمة التالف ،الباقيأنه يتخري بني أن يأخذ نصف  :وثالثها
 .(1)ويرتك الباقي ،يأخذ نصف قيمتهما
 الزيادة احملضة :القسم الثاني

 ،واللنب ،املنفصلة كالولد :الضرب األول (2)[ومنفصلة ،متصلة: ]وهي ضربان
أو يف  ،وال حق للزوج فيها سواء حصلت يف يده ،فيسلم للمرأة ؛والكسب ،والثمرة

 .يدها
فلو كان قبل بلوغ الولد سن التفريق فليس  :لصباغ واملتويليجي وابن اقال البندن

ت املرأة برجوعه إىل نصف األم فهو  فإن رضي ؛ويرجع إىل القيمة ،له الرجوع يف نصفها
 ،ونصف مثن األم ،وهلا مثن الولد ،أهنما يباعان :وفيه قول آخر ،كالتفريق بينهما بالبيع

 .(5)(4)/(3)صداقبعد اإل يف  الزيادة احلادثةوسيأيت هذا 
صداق وحصل مؤبرة حني اإل (6)[غري] والثمرة موجودة جنينا  الولد ولو كان 

 .(7)والتأبري يف ملكها فسيأيتالوضع 
 :الزيادة املتصلة :الضرب الثاين

طل حق تب :وهي ،واحلرفة ،وتعلم القرآن ،والشجر ،وكرب احليوان ،كالسمن
ويرجع  ،فإن امتنعت مل جترب ؛ويثبت للمرأة اخليار ،ةاملرأ االرجوع إىل املعني إال برض

                                                           

 (.5/614(، روضة الطالبني )8/295انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)

 سقط يف نسخة )ط(.( 2)

 أ/ط(./100انتهاء لوحة )( 3)

(، روضة الطالبني 5/90الوسيط ) (، حتقيق: حصة السديس.148التتمة ص )انظر: ( 4)
 (.3/288(، حاشيتا قليويب وعمربة على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني )5/614)

 (.106)انظر: ص ( 5)

 سقط يف نسخة )ط(.( 6)

 (.103انظر: ص )( 7)
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صداق إىل يوم والواجب أقل قيمة من يوم اإل ،الزوج إىل قيمة النصف خليا عن الزيادة
وال متنع الزيادة  :وإن مسحت بالزيادة أجرب على القبول على الصحيح قالوا ،قبضها له

 .(1)املتصلة االستقالل بالرجوع إال يف هذه املسألة
يف سائر أسباب الفرقة املشطرة حكمها يف  (2)(واملنفصلة ،املتصلة)وحكم الزوائد 

 (3).وإسالمه ،الطالق كردته
هلا فيه  عارضا   سببهافإن كان  ؛وأما الفرقة املقتضية عود مجيع الصداق إىل الزوج

 :تويلوأجاب امل ،فقد تردد العراقيون يف منع الزيادة املتصلة الرجوع ،كردة الزوجة  :بسبب
وإن كان  ،كالرضاع منعت  :وإن مل يكن هلا فيه سبب ،ويثبت هلا اخليار ،بأهنا متنعه

فاملشهور أن الصداق يعود إليه  ؛وفسخه بعيبها ،كفسخها بعيبه  :للعقد السبب مقارنا  
 .(4)دون رضاها

أو مهر  ،على أن الفسخ إذا وقع بعد الدخول يكون هلا املسمى :وبناه املتويل
يبنيان  :وعلى الثاين فيه وجهان ،ول احلكم كما لو كان السبب عارضا  ى األفعل ،املثل

 ،ال مينع :فعلى األول ؟قطعه من حينهيأو  ،ن الفسخ هل يستند إىل أصل العقدعلى أ
وجييء الوجه السابق  ،مينع الرجوع :وعلى الثاين ،واملنفصلة ،ويعود إليه بزوائده املتصلة

 .(5)فيستحق مهر املثل ؛أو بعيبها ،سمىفيستحق امل ؛يبهالفارق بني أن يكون الفسخ بع
فيثبت لكل منهما  ،والزيادة معا   ،أن يتغري الصداق بالنقصان القسم الثالث:

 ،ويأخذ قيمة النصف ،لنقصاهنا (6)(لصداقها)فللزوج أن ال يقبل نصف العني  ،اخليار
                                                           

 .(5/615(انظر: روضة الطالبني )1)

 يف نسخة )ز( )املنفصلة، واملنفصلة(.( 2)

 (.6/358(، هناية احملتاج )7/407)(، حتفة احملتاج 13/268كفاية النبيه )  انظر:( 3)
 .(8/295العزيز شرح الوجيز ) انظر: (4)

(، 8/295العزيز شرح الوجيز )، (، حتقيق: حصة السديس173( انظر: التتمة ص )5)
 .(616-5/614روضة الطالبني )

 كذا يف النسختني، ولعلها زائدة.(  6)
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وال  ،فيها جازعلى الرجوع فإن اتفقا  ؛ويعطي قيمة النصف ،وللمرأة أن ال ترده للزيادة
و كان والنقص بسبب واحد كما ل ،ادةوقد تكون الزي ،شيء لواحد منهما على اآلخر

وقلت  ،(2)وبسقت ،فطالت املدة ،وكما لو أصدقها خنلة ،فكرب صغريا   /(1)الصداق عبدا  
ل أو ش ،أو حرفة وعور ،فعلمته القرآن ،كما لو أصدقها عبدا    ،وقد يكون بسببني ،مثرهتا
القيمة بل ما يرتبط به غرض ما تزيد به  /(3)ود بالزيادة هناوليس املقص ،أعضائه بعض

وبعده زيادة  ،والثمرة يف األشجار زيادة حمضة لكن هي زيادة متصلة كالسمن ،صحيح
 .منفصلة
فلو أصدقها جارية  ،نقصان من وجه ،فهو زيادة من وجه ،وأما احلمل يف اجلارية 
وهلا بذل  ،قبل الدخول مل يرجع إال بنصفها إال برتاضيهما (4)(هاوطلق) ،فحملت حائال  

أنه جيرب إذا رضيت برجوعه يف نصف اجلارية بناء على أن  :وفيه قول ،القيمة وله طلبها
إذا رغب الزوج يف الرجوع إىل  وقضيته أن ختري هي أيضا   :قال الرافعي ،احلمل ال يعرف

 ،أن تأخذها :أحدها :ج ختريت بني ثالثةد الزو فلو كانت اجلارية بعد يف ي ،(5)نصفها
 .وتعطي الزوج نصفها حامال  

 .أن تأخذها وتعطيه قيمة نصفها حائال   :وثانيها 
 ،وترجع بنصف مهر مثلها يف اجلديد ،فسخ الصداق للنقصتأن  :وثالثها 

 .(6)وبنصف قيمة اجلارية يف القدمي

                                                           

 ب/ط(./100انتهاء لوحة )( 1)
 (.5/85انظر: العني ) طالت وكملت.: بسقت النخلة بسوقا   (2)

 أ/ز[./77انتهاء لوحة ]( 3)

 يف نسخة )ز( )فطلقها(.( 4)

(، أسىن املطالب 9/432(، احلاوي )298-8/297انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)
 (.392-4/391(، مغين احملتاج )3/212-213)

 .(9/420انظر: البيان للعمراين ) (6)
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الدة فهل حيال ص بالو وجعل نق ،ووضعت يف يدها ،ولو كانت محلت يف يده
فيه  ؟أو على الوالدة حىت يكون من ضمانه أو من ضماهنا ،النقص على احلمل

 .(1)وغريه ،مر هلا نظائر يف البيع :وجهان
 :من وجه وجهان ويف كونه نقصانا   ،وأما احلمل يف البهائم فهو زيادة من وجه 

  ةا إن كانت مأكوليل أهنالغزاختار وأ ،(2)كما يف اجلارية  ،أظهرمها وهو املنصوص نعم
وعن  ،(3)كان زيادة حمضة  ةوإن كانت غري مأكول ،من وجه كان زيادة من وجه نقصانا  

الواحدة ال  (4)رة[فامل]وإن مل تكن مأكولة  ،أهنا إن كانت مأكولة فهو نقصان :اإلمام
يما وخيرج من كالم األصحاب ف ،وإذا تكرر أثر فيتبع فيه األحوال ،يظهر أثرها يف القوة

وطريقة قاطعة بأنه ليس  ،وشرط محله طريقة قاطعة بأنه نقص ،إذا باع حيوانا
 .(5)بنقص

وكالم الشافعي  ،وصوبه اإلمام ،فقال املزين هي نقصان حمض :وأما زراعة األرض
 .(6)وتارة يكون زيادة ،يقتضي أنه تارة يكون نقصانا  

]تنقيصا يف كونه واختلف األصحاب  ،ة مثمرةزراعتها زياد :وقال املاوردي
 ،مث طلقها ،هافزرعت فإذا أصدقها أرضا   ،واملشهور األول :على وجهني (8)/(7)لألرض[

                                                           
 (.9/234انظر: كفاية النبيه ) (1)

 (.617-5/616روضة الطالبني )انظر: ( 2)

 (.5/91انظر: الوسيط )( 3)

 يف نسخة )ط( )فاملرأة(، والصواب ما أثبته.( 4)

ف عن أيب املعايل من التفصيل يف املسألة مل أقف عليه، بل حكى تنبيه: ما ذكره املصن (5)
 (.13/58الوجهني يف املسألة دون التفصيل املنسوب إليه. هناية املطلب )

 (13/65(، هناية املطلب )8/281انظر: خمتصر املزين ) (6)

 أ/ط(./101انتهاء لوحة )( 7)

 ، والصواب ما أثبته.يف نسخة )ط( )ينقص باألرض(( 8)
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وإبقاء الزرع إىل حصاده  ،فإن توافقا على الرجوع إىل نصفها ،نقصان (1)عة(والزرا)
وأبت أجربت  ،فيه الزوجوإن رغب ، (3)]إبقائه[وال أجرة ملدة  :قال اإلمام، (2)فذاك
 .وكان له قيمة نصف األرض ،وأىب هو مل جيرب ،رغبت هي إنو  ،عليه

أنه  :أحدمها :ونصف الزرع ففي إجباره طريقان ،وإن قالت خذ نصف األرض
 واملذهب :قال الشيخ أبو حامد ،على الوجهني اآلتيني يف نظريه يف الثمار مع النخل

 ،القطع باملنع :اغالصب وابن ،وهو ما أورده املتويل :والثاين ،جيرب على القبول (4)[أنه]
 .(5)وإن ثبت اخلالف ،والظاهر املنع

ولو  ،ولو نقصت قيمة األرض بالزرع عن قيمتها وحدها مل جيرب على القبول قطعا  
وأسلم نصف األرض  ،أنا أحصده :ومل حيصد فقالت ،طلقها بعد أن استحصد الزرع

وبقي أثره يف  ،هولو طلقها بعد حصاد ،فارغة أجرب على قبوله إال أن حيدث نقص
ملا كانت ال تصلح له قبل وإن صلحت  ،ومل تزد رجع فيها ،فإن مل تنقص ،األرض

 .(6)فال يرجع فيها إال برضاها ،الزراعة فهو زيادة حمضة
لكن  ،(7)فاحلكم كما تقدم فيه ،أنه نقصان حمض كالزرع :وأما الغراس فاملشهور

نه إ :وقيل ،ليه يف وجه جترب املرأة عويرتك الغراس مل ،لو أراد أن يرجع يف نصف األرض

                                                           

 يف نسخة )ز( )فالزراعة(.( 1)

 (.9/444(، احلاوي )5/70انظر: األم ) (2)

روضة يف نسخة )ط( )إنفاقه(، والصواب ما أثبته، وهو املذكور الروضة. انظر: ( 3)
 .(5/617الطالبني )

 سقط يف نسخة )ط(.( 4)

 (، العزيز9/416البيان للعمراين )، (، حتقيق: حصة السديس157التتمة ص )انظر: ( 5)
 (.5/617(، روضة الطالبني )8/299شرح الوجيز )

 (.16/361(، اجملموع )9/416انظر: البيان للعمراين )( 6)

 (.101انظر: ص )( 7)
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وأما  ،النقصان فغري متميز (2)(أما) :قال املاوردي ،(1)وزيادة من وجه ،وجه نقصان من
 .ألهنا مستودعة يف األرض ؛متميزة (3)()أهنا :أحدمها :الزيادة ففيها وجهان

ى علو  ،يف بيع األرض على النصف :أهنا كاملتصلة ألهنا صارت تبعا أي :والثاين
إىل  (4)[دعي]وأيهما  ،هلاذوإذا طلبها ال يلزمها ب ،لت األرض ال يلزمه قبوهلاذهذا إذا ب

 .(5)نصف القيمة أجيب
بقي يف األرض فإن  ؛فبادرت إىل القلع ،أو مغروسة ،وهي مزروعة ،ولو طلقها

وإن مل  ،وقيمته ،وهو الغالب ختري الزوج بني نصفها ،والغرس ع،نقصان لضعفها بالزر 
 فحرثها ،للزراعةفإن كانت معدة  ،األرض حرثتولو  ،(6)حقه يف األرض عنّي ق تيب

 ا  والغراس كان نقصان ،وإن كانت معدة للبناء ،حمضة مينع الرجوع فيها إال برضاها زيادة
هذا األصل  ويتمهد ،(8)روثغري حموقيمته  /(7)،فيخري بني رجوعه يف نصفها حمضا  

 :مبسائل
 ،مث طلقها قبل الدخول /(10)فأمثرت يف يدها (9)[حوائل] خنال   لو أصدقها :األوىل

وال الرجوع يف  ،ألنه زيادة ؛مل يكن له أخذ نصف الطلع قهرا   ،فإن مل تكن الثمار أبرت
                                                           

 (.3/213(، أسىن املطالب )5/617(، روضة الطالبني )5/497انظر: التهذيب )( 1)

 يف نسخة )ز( )وأما(.( 2)

 )ز(.سقط يف نسخة ( 3)

 يف نسخة )ط( )ادعى(، والصواب ما أثبته.( 4)

 (.9/443)انظر: احلاوي  (5)

 (.5/617روضة الطالبني )(، 3/213انظر: أسىن املطالب )( 6)

 ب/ط(./101انتهاء لوحة )( 7)

 (.7/408(، حاشية الشرواين على حتفة احملتاج )7/348انظر: النجم الوهاج )( 8)

 صواب ما أثبته.يف نسخة )ط( )خوائل(، وال( 9)

 .[ز/ب/77]انتهاء لوحة ( 10)
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ونصف الطلع أجرب  ،فإن رضيت أن تعطيه نصف النخيل ،النخيل دون الثمار قهرا  
فجعل يف  ،الثمرة املؤبرة ونزله بعضهم منزلة ،ومل يكن له طلب قيمة النصف ،عليه

وإن   (3)وجزم به يف املهذب ،(2)اآليت فيها (1)[الفاخل] خلالفاإلجبار على قبوله ا
اجلمهور أما طريقة  (4)[لطريقة] الق فطريق اإلمام خمالفةكانت الثمار مؤبرة عند الط

ا يف هذه املسألة عسري من حيث أن الثمار تبقى خالصة هل (5)(التشطر) :اإلمام فقال
والثمرة المتصاص  ،فإن ترك السقي تضرر الشجر ،واألشجار تصري مشرتكة ،لزيادهتا

وليسا مشرتكني بينهما حىت يشرتكا يف  ،والشجرة ،وإن سقى أنتفع الثمر ،الثمرة رطوبتها
فإنه لو أراد أن  ،أو موافقة من اآلخر ،فال ميكن فصل إال مبساحمة من أحدمها ،السقي

وليس له أن  ،يلزمها ذلكقطع الثمار يف احلال مل  (6)[كلفهاو] ،يأخذ نصف األشجار
 ،وال تركه ،وال أن يكلفها السقي ،يكلفها أن هتب منه شطر الثمار ليصري الكل مشرتكا  

وال أن يرتك ، (7)()وال أن يسقي ،وكذلك ليس هلا تكليفه تأخري امللك إىل اجلداد
 .(8)السقي

                                                           

 زائدة يف نسخة )ز(. ( 1)

 (.3/51(، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )8/300انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)

 (.2/468انظر: املهذب )( 3)

 يف نسخة )ط( )لطريق(، والصواب ما أثبته.( 4)

 يف نسخة )ز( )التشطري(.( 5)

 ها(، والصواب ما أثبته.يف نسخة )ط( )يكلف( 6)

 سقط يف نسخة )ز(.( 7)

 (.5/92(، الوسيط )13/48املطلب )انظر: هناية ( 8)
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ال و  ،ول الزوج أرجع إىل نصف الشجريق أن :إحداها :وأما املساحمة ففيها صور
أرجع يف  :وكذلك لو قالت هي ،فال يلزمها اإلجابة ،وإليك اخلرية يف السقي ،أسقي

 .(1)وإليك اخلرية يف السقي ،نصف الشجر
أو تقول املرأة  ،والتزم مؤنة السقي ،آخذ نصف النخل :أن يقول الزوج :الثانية

 ؛ال :أظهرمها :فيه وجهان ؟على اآلخر إجابته هلف ،وأنا التزم مؤنة السقي ،أرجع إليه
 امتنع (2)(و) ،جياب فلو رجع من التزم السقي :فإن قلنا ،ألنه وعد ال يلزم الوفاء به

أخذ الزوج  ال جياب :قلنا إن (4)، ]و[(3)بأن امتلك النصف مل يرجع إىل الزوج ؛منه
 :والظاهر ،إىل الغري تردد وعرجوال ،فإن وىف امللتزم يف السقي به ففي رده ،نصف القيمة

 .أنه ال يرد
يف /(6)وال يؤثر ذلك ،فيبادر إىل قطعها ،الثمرة (5)(بإبقاء)أن تسامح  :الثالثة

وهذه الصورة انفرد  ،فيعود الشطر إىل الزوج كما لو فعله قبل الطالق ،تنقيص النخيل
 .(7)بذكرها الغزايل يف الوسيط

فيه  ؟مه القبولوهل يلز  ،لعسر بذلكزال افقد  ،ولو وهبت نصف الثمار منه فقبل
 .(8)وجهان

                                                           
 (.5/618روضة الطالبني ) انظر: (1)

 يف نسخة )ز( )أو(.( 2)

 (.5/618انظر: روضة الطالبني ) (3)

 غري موجودة يف النسختني، وإثباهتا يقتضيه سياق الكالم. (4)

 قاع(.يف نسخة )ز( )بإي( 5)

 أ/ط(./102انتهاء لوحة )( 6)

 (.93-5/92)انظر: الوسيط ( 7)

 .(5/93انظر: الوسيط ) (8)
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أو موافقة فيما  ،هذا العسر يف الرجوع إىل الشطر إال مبساحمة ريوال جي :(1)(قال)
 ،فإن السقي ينفع الزرع دون األرض ،مث طلقها قبل الدخول ،إذا أصدقها أرضا فزرعتها

فولدت يف يدها  ،ا جاريةوجيري هذا فيما إذا أصدقه ،ويسقي زرعها ،فريجع يف نصفها
ألنه لو رجع يف نصفها لتضرر الولد  ؛والولد رضيع ،مث طلقها قبل الدخول ،مملوكا   ولدا  

 ارضاو  ،ارجع يف نصفها :فلو قال ،الرضاع إذ ال يلزمها متكينها من إرضاعه بقطع
 .(2)ففي وجوب إجابته الوجهان ،بإرضاع الولد إىل فطامه

ب وامنعها منه مل جي ،ارجع :ولو قال ،أنه ال جتاب والنص يدل على :قال اإلمام
وهو  ،ومضى زمانه بشيء آخر ،اإلرضاع ءورا (4)]املسألة[ ويف :قال الرافعي ،(3)قطعا

 .)6((5)وقد مر ما حكاه املتويل فيه ،وولدها ،التفريق بني اجلارية
 ،هنا يقتضي خالفه ،والغزايل ،وإطالق اإلمام ،قلت: وقد مر أن غريه وافقه

أنه خيرج على اخلالف يف جواز التفريق بالرد بالعيب فيما إذا اشرتى جارية  :والظاهر
هل له أن  ،مث ردها بعيب قبل بلوغ الولد سن جواز التفريق ،كهفوضعت يف مل ،حامال  
أنه ال فرق بني أن يكون هناك من يرضع  (7)[كالمهما] وظاهر ؟ويبقيه يف ملكه ،يردها
 .أو ال ،الولد

 :ة فلها صورملوافقوأما ا

                                                           

 مل يتبني يل فيما يعود هذا القول.( 1)

 (.8/299(، العزيز شرح الوجيز )5/93انظر: الوسيط )( 2)

 (.13/61انظر: هناية املطلب )( 3)

اهتا؛ ألن كالم الرافعي يدل عليه. هنا بياض مبقدار كلمة يف نسخة )ط(، والصواب إثب( 4)
 (.8/301العزيز شرح الوجيز )انظر: 

 (.8/301انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)
 (.98انظر: ص )( 6)

 يف نسخة )ز( ]كالمهما[.( 7)
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فهو وعد ال يلزم الوفاء  ،ويسقي أحدمها ،أن يتوافقا على الرجوع يف احلال :األوىل
 .(1)ا أن الشطر مل يعد إىل الزوجتبينّ فإن مل يف امللتزم به  ،به

أو يسقي  ،وال يلتزم أحدمها سقيا بل يرتك السقي ،: أن يتفقا على الرجوعالثانية
وطلب السقي مل ميكن منه خبالف ما إذا ، (2)()أحدمها فيصح لكن لو ندم ،متربعا  
 .(3)مث بدا له ،التزمه

وأما طريقة  ،(5()4)[ومن حنى حنوه] للسقي إال اإلمام مل أر تعرضا  و  :قال الرافعي
أو على تأخري الرجوع  ،فقالوا إن تراضيا على نصف األشجار يف احلال ،اجلمهور

وإن  ،/التأخري مكن من الرجوع عنه (7)يف دمهاحأل افإن بد ،اجلداد تركا عليه /(6)إىل
 ،وترك الثمار إىل اجلداد ،أرادت املرأة أن يرجع الزوج إىل نصف األشجار يف احلال

 .(8)وله طلب القيمة ،فاملنصوص املشهور أن الزوج ال جيرب عليه
 ،أرجع يف نصف النخل يف احلال :ولو قال ،(9)ووافقه بعضهم ،جيرب :وقال املزين

 :وأصحهما ،واختاره املتويل ،ال جياب :اأحدمه :وأبت فوجهان ،الثمرة إىل اجلداد تركوأ

                                                           
 .(5/93انظر: الوسيط ) (1)

 سقط يف نسخة )ز(.( 2)

 (.8/302(، العزيز شرح الوجيز )5/93انظر: الوسيط )( 3)

 نسخة )ط(، والصواب إثباهتا. سقط يف( 4)

 (.8/302انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)

 .[ز/أ/78]انتهاء لوحة ( 6)

 ب/ط(./102انتهاء لوحة )( 7)

 (.5/619(، روضة الطالبني )13/63(، هناية املطلب )5/68انظر: األم )( 8)

 (.8/281انظر: خمتصر املزين )( 9)
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وسبيل السقي سبيله فيما إذا اشرتك اثنان يف  ،وتبقى األشجار بينهما ،أنه جياب
 .(1)أحدمها بالثمار وانفرد ،أشجار

 اترضفلها أن ال  ،ويؤخر الرجوع إىل اجلداد ،ولو أراد الزوج أن ال يأخذ القيمة
وقد أبرأتك  ،ويكون نصييب من النخل وديعة عندك إىل اجلداد ،أرجع اآلن :ولو قال ،به

ففي اجبارها على ذلك وجهان يلتفتان على الوجهني يف صحة إبراء  ،عن ضمانه
شطر النخل على أن وليس هلا أن تكلفه الرجوع إىل  ،الغاصب من ضمان املغصوب

 .(3)وال على أن يسقيها ،يسقيها (2)()ال
  :ومل حيصل به نقصان ،ومل يطل زمن القطع ،ع الثمارولو بادرت املرأة إىل قط

 .(4)بقي الرجوع إىل نصف النخل ،وأغصان ،ككسر سعف
ففي وجوب   ،(5)(النخيل)و ،ليشرتكا يف الثمار ؛ت منه نصف الثمارب  هِ ولو و  

وقال  ،نعامل :على ما حكاه الرافعي عن البغوي وغريه :أصحهما :قبوهلا وجهان
هو  :(7)يمل  وقال س   ،اإلجبار :وأن املنصوص ،نه ليس بشيءإ :والبندنيجي (6)احملاملي

                                                           
(، 9/415)البيان للعمراين لسديس، (، حتقيق: حصة ا156التتمة ص )انظر: ( 1)
 (.9/422(، حبر املذهب )16/361اجملموع )
 سقط يف نسخة )ز(.( 2)
(، الغرر البهية 4/392والشربيين يرجح عدم اإلجبار. انظر: مغين احملتاج )( 3)

(4/198.) 
 (.3/422(، حاشية البجريمي على شرح املنهج )5/617انظر: روضة الطالبني )( 4)
 )ز( )النخل(. يف نسخة( 5)
أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بو احلسن، هو: أ( 6)

ه(، له تصانيف شهرية منها: اجملرد، املقنع، 368، ولد سنة )أبو الضيب املعروف بابن احملاملي
(، 4/48ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )415اللباب، اجملموع، وغريها، تويف سنة )

 (.1/174قاضي شهبة )طبقات الشافعية البن 
ه( تقريبا له تصانيف 360، ولد سنة )سليم بن أيوب بن سليم الرازيهو أبو الفتح، ( 7)

منها: التفسري، اجملرد، الفروع، رؤوس املسائل يف اخلالف، وغريها. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
 (.13/246(، سري أعالم النبالء )1/225(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )4/388)
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 .(1)هو ظاهر النص :وابن الصباغ ،املذهب

وقد تقدم  ،أو منفصلة ،واخلالف راجع إىل اخلالف يف أن الثمرة كزيادة متصلة
 ،ورتني ثالثة أوجهيف الص وينتظم ،(2)اإلجبار على قبوهلا إذا مل تكن مؤبرة :عن األكثرين

الثمار كزيادة  :سواء قلنا اإلجبار مطلقا   :أحدها :وحكى املاوردي فيها ثالثة أوجه
 .أو منفصلة ،متصلة

 .أنه ال جيرب مطلقا :وثانيهما
 .(3)وإال فال ،أهنا كاملتصلة أجرب :وهو األصح إن قلنا :والثالث

حكمها  :اغي وسليم وابن الصبفقد قال البندنيج ،وأما مسألة األرض اليت زرعها
 ،فإنه ال جيرب على قبوله ،حكم النخل اليت اطلعت إال فيما إذا بذلت له نصف الزرع

 ،إن جعلنا الزرع زيادة حمضة/(5):وقال املاوردي ،(4)وأخذه مع نصف األرض قطعا  
الثمرة زيادة مثمرة فيكون احلكم كما  :وقلنا ،فحكم األرض حكم النخل إذا اطلعت

فال جيرب واحد منهما على  ،كان كما لو غرست  ونقصانا   ،وإن جعلناه زيادة ،يهامر ف
 .(6)وأيهما دعي إىل القيمة أجيب ،األرض

وبذلت شطر  ،أنا إذا جعلناه زيادة حمضة :أحدمها :وهذا الكالم يقتضي أمرين
ؤبرة أنه جيرب على القبول على وجه كما جيرب على قبول الثمرة امل :األرض مع شطر الزرع

                                                           

(، مغين احملتاج 5/619(، روضة الطالبني )8/301انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
(4/393.) 

 .103انظر: ص ( 2)

 (.9/440انظر: احلاوي )( 3)

ر: البيان وقفت على قول ابن الصباغ، ومل أقف على قول البندنيجي وسليم. انظ( 4)
 (.16/361(، اجملموع )9/416للعمراين )

 أ/ط(./103انتهاء لوحة)( 5)

 (.9/444)انظر: احلاوي ( 6)
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وقد حكاه اإلمام عن صاحب التقريب لكنه غلطه  ،إذا جعلناها كاملنفصلة على وجه
 .(1)والزرع ينقص األرض ،بأن الثمرة ال تنقص النخل ؛فيه

والشافعي رضي اهلل  ،م يف الغراس بأنه ال جيرب واحد منهماز يقتضي اجل أنه :الثاين
ف األرض جع عند وجودمها يف نصوالغرس يف أنه ال ير  ،عنه سوى يف األمر بني الزرع

حكم الغرس حكم الطلع على النخل إال فيما  :وكذلك قال البندنيجي ،(2)إال برضامها
وفصل احملاملي  ،(3)واحدا   على القبول وجها  فإنه ال جيرب  ؛إذا بذلت الغراس مع األرض

 أن إن مل تنقص قيمتها بذلك ختريت املرأة بني :يف األرض  إذا زرعت أو غرست فقال
وإن نقصت فهذا صداق نقص من  ،فيجرب أوال فيأخذ القيمة ،تسلم له نصف األرض

بالتسوية بني  :وصرح اإلمام ،(4)القيمة إال أن يقع الرتاضي فتجب ،وزاد من وجه ،وجه
 :وقال ابن داود ،(5)والقيمة ،والزرع يف ختيري الزوج بني الرجوع يف شطر األرض ،الغرس

فوجهان كنظريه يف املفلس  ،وأدع الغراس مؤبدا   ،رض ناقصةالزوج أقبل األ :لو قال
 شطر األرض وهو يفهم أنه لو أراد الرجوع يف ،أنه ليس له ذلك :وأصحهما

أجرة يف هذا  (7)[عليها] وال يستحق ،كما يف املفلس  واحدا   جاز وجها   (6)[وعةاملزر ]
 .(8)اإلبقاء إىل احلصاد

                                                           

 (.13/66انظر: هناية املطلب )( 1)

 (.5/70انظر: األم )( 2)

 مل أعثر على قول البندنيجي، وال عمن نقل عنه.( 3)

 ، وال عمن نقل عنه.احملاملي مل أعثر على قول (4)

 (.13/66: هناية املطلب )انظر (5)

 يف نسخة )ط( )املزرعة(، والصواب ما أثبته.( 6)

 (، والصواب ما أثبته.عليهيف نسخة )ط( ) (7)

 (.3/422(، حاشية البجريمي على شرح املنهج )4/398انظر: مغين احملتاج )( 8)
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وانعقاد  ،ار املصدقة كبدو الطلع يف النخلعلم أن ظهور النور يف سائر األشجاو 
 .(1)ها مع سائر أنوارها كتأبري النخلمثار 

 فرع
وطلقها قبل الدخول كان له نصف النخل  ،عليها مثار مؤبرة لو أصدقها خنال  

بأن طلقها وهي مطلعة بعد   ؛وإن كان عليها طلع ،مل جتذ /(2)سواء جذت أم ،والثمار
حبيث يزداد فيه الطلع ال  /(3)أنه إذا مضى زمان :وجه وفيه ،كان له نصفها مع الطلع

 .(4)يرجع فيه إال برضاها
أنه على القولني  :أحدمها :رجوعه يف الثمرة طريقان وهي مؤبرة ففي ،وإن طلقها

لها اآلتيني يف املسألة الثانية يف الرجوع يف ولد اجلارية بناء على أن الثمرة غري املؤبرة يقاب
نعم وجب نصف قيمتها أقل  :وإن قلنا ،هبا فاتتال  :ال؟ إن قلنا مأ (5)قسط من الثمن

 .(6)القطع بأهنا ترجع إليه :وأصحهما ،ما كانت من يوم العقد إىل القبض
ألهنا قد زادت  ؛وإذا أثبتنا له حقا يف الثمرة فال يأخذ إال برضاها :قال الرافعي

 اريان فيما إذايقان جوالطر  ،فإن مل ترض أخذ نصف قيمة الطلع مع نصف األشجار
 .(7)يب بعد التأبريردت األشجار بالع

 :املسألة الثانية
فإن   ،مث طلقها قبل الدخول ،فولدت ،أو زنا ،من زوج إذا أصدقها جارية حامال  

                                                           

 (.7/408(، حتفة احملتاج )4/198انظر: الغرر البهية )( 1)

 ب/ط(./103انتهاء لوحة )( 2)

 .[ز/ب/78]انتهاء لوحة ( 3)
 (.33-8/302انظر: العزيز شرح الوجيز )( 4)

 كلمة )له( يف نسخة )ط(، والصواب حذفها.يوجد  ( 5)

 (.5/619روضة الطالبني ) ،(8/303العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 6)

 (.8/303انظر: العزيز شرح الوجيز )( 7)
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فإن   ،وكذا إن طال على الصحيح ،إن قصر الزمان فله نصفها حامال   ،كان قبل الوضع
يأخذ نصفها  فأما األم فال ،والولد ،الولد (1)[األم]الم يف الرجوع يف كبعده فال]كان 

وإن مل يكن  ،يرجع إىل نصف قيمتها (2)[تل أمره لكنخيال لئإن كان الولد رضيعا 
ودون البلوغ  ،وهو دون سن التمييز يف األصح ،(3)فإن كان يف زمن حترمي التفريق ،رضيعا

وأقتضى احلال الرجوع يف  ،فإن وافقته ،املرأة افليس له الرجوع فيها دون رض (4)قول يف
 .وإال فهو على اخلالف يف التفريق يف البيع ،الولد على ما سيأيت فذاك

فإن كانت  ،فإن انتقصت قيمتها ،وإن كان بعد مضي زمن التحرمي فله نصفها
وإن ولدت يف يد  ،فقد سبق حكم النقصان احلاصل يف يده ،ولدت يف يد الزوج

وأما الرجوع ، يأخذ نصف قيمتها (5)(أو)بغري أرش  ختري بني أن يأخذ نصفها ،الزوجة
فإن  ؟ويقابله قسط من الثمن يف البيع أم ال ،فينبين على أن احلمل هل يعرف ،يف الولد

 ،فيه لكن قد زاد بالوالدة أن للزوج حقا :أصحهما :فوجهان ،وهو الصحيح ،نعم :قلنا
كما لو رضيت   ،صحيحونصف لألم أجرب عليه على ال ،فإن رضيت برجوعه إىل نصفه

وإن أبت فعليها قيمة نصف الولد يوم  ،وتعلم احلرفة ،بتسليم اجلارية بعد السمن
 .(6)الوالدة

فهل جترب /(7)واألم ممتنعة ،وعلى هذا لو كانت التفرقة بني الولد :قال املاوردي
وجزم  ،(8)لوجهان املتقدمانفيه ا ؟أو يباعان معا ،الزوجة على دفع نصف قيمة األم

                                                           

 يستقيم املعين.كذا يف النسختني، ولعل الصواب )أم( ل(  1)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباهتا.( 2)
 (.8/303) الوجيزالعزيز شرح  انظر:( 3)

 (.4/133شرح الوجيز ) انظر: العزيز( 4)

 يف نسخة )ز( )و(.( 5)

 (.5/620(، روضة الطالبني )8/303انظر: العزيز شرح الوجيز )( 6)

 أ/ط(./104انتهاء لوحة )( 7)

 (.111انظر: ص )( 8)
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إذا جاز أن تغرم له نصف قيمة  :وقال اإلمام ،بأنه يرجع إىل نصف قيمتها :ملتويلا
 ،وصححه على هذا القول ،فينبغي أن تسلم له نصف املولود ،املولود حالة االنفصال

 .(1)وجزم به الغزايل تفريعا عليه
أنه ال  :وعلى هذا فوجهان أحدمها ،أنه ال حق له بسبب الولد :والوجه الثاين

 .ئااد بسببه شييزد
ويتلخص فيه على هذا  ،وحائال   ،أنه يرجع بنصف ما بني قيمة أمه حامال   :والثاين

 .يرجع بنصفه :أحدها :القول أربعة أوجه
 .بنصف قيمته :والثاين

 .ال يرجع بشيء :والثالث
 .(2)وحائال   ،بني قيمة أمه حامال   أنه يرجع بنصف ما :والرابع

م الولد هلا لكن هل يصري لّ س   ،قسط من الثمناحلمل ال يقابله  :وإن قلنا
، نعم :أحدمها :فيه وجهان ؟مستهلكا يف حق الزوج حىت ال تطالب من أجله بشيء

 .ويصري كالنماء احلادث على ملكها
فما كان بني القيمتني )من فصل  وحائال   ،فيقوم يوم العقد حامال   ،ال :والثاين

نصف  لولد عما يستحقه منله نصف ا فإن بذلت ،رجع الزوج بنصفه مع نصف األم
فإذا مل يرض  ،وإن مل يرض مل جيرب عليه قطعا   ،فرضي به جاز (3)(ما بني القيمتني

 ،وكان يف سن ال جيوز التفريق فيه رجع عليه نصف األم ،أو مل تبذله له ،بنصف الولد

                                                           

(، هناية 9/448احلاوي )(، حتقيق: حصة السديس، 159-158التتمة ص )انظر: ( 1)
 (.5/93(، الوسيط )13/67املطلب )

 (.9/430(، حبر املذهب )9/448انظر: احلاوي )( 2)

 سقط يف نسخة )ز(.( 3)
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ى إعطائه  الزوجة علرب  لكن هل جت   (1)،جيز أن يقر على ملكه ملا فيه من التفريق ومل
 .نعم :أحدمها :فيه وجهان ؟ف قيمة األم أم النص

 ،كلكِ م  األم على ف ،أو الولد ،ته نصف قيمة األميإن أعط :ويقال ،ال :وثانيهما
 ،النصف مما قابل مثن األم نوأعطي الزوج من الثم ،وبيعا معا   ،بشيء مل جتربِ  تِ يج وإن أبـ  

وغريمها أن حيل الرجوع  ،وابن الصباغ ،(2)وهذا خمالف ملا تقدم عن املتويل ،ولك الباقي
 .(3)يف نصف األم دون الولد إذا مل يكن تفريق بينهما حمرم

فاحلكم كما مر يف  ،فوضعت مث طلقها قبل الدخول ،هبيمة حامال  ولو أصدقها 
 .(4)فإهنا ال تعترب على املذهب املشهور ،احلادثة إال يف مراعاة التفريق

 ،وقد محلت فهو زيادة ونقصان ،فطلقها ال  ئحا/(5) ارية املصدقةولو كانت اجل
 (8)والكالم يف األم تقدم ،مث طلقها اختصت بالولد/(7)،وإن ولدت ،(6)وقد مر حكمه

وإن حبلت يف يد  ،وطلقها قبل الدخول ،وولدت ،يوم األصداق فيما إذا كانت حامال  
ويثبت هلا  ،نهونقصت بالوالدة فهل يكون النقص من ضما ،وولدت يف يدها ،الزوج

فيه وجهان كالوجهني فيما إذا قطعت يد  ؟ويثبت له اخليار ،اخليار أو من ضماهنا

                                                           

رح الوجيز (، العزيز ش9/430(، حبر املذهب )13/68املطلب )انظر: هناية ( 1)
(8/303.) 

 (.113انظر: ص )( 2)

 (.9/430(، حبر املذهب )9/448انظر: احلاوي )( 3)

 (.4/193انظر: الغرر البهية )( 4)

 .[ز/أ/79]انتهاء لوحة ( 5)

 (.100انظر: ص )( 6)

 ب/ط(./104انتهاء لوحة )( 7)

 (.111انظر: ص ) (8)
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 .(1)قة قبل البيعالسارق بسر 
 الثالثة

مث  ،وبطلت الصنعة فأعادته ،أو انكسر يف يدها ،فكسرته لو أصدقها حليا   
 ،وجه فإن أعادته على هيئة أخرى فاحلاصل زيادة من ،رظِ طلقها قبل الدخول ن  

بل إن  ،على قبوله وليس هلا إجباره ،نصفه قهرا  ونقصان من وجه فليس له الرجوع إىل 
 .(2)وإن اختلفا رجع إىل نصف القيمة ،اتفقا على الرجوع إىل نصفه جاز

 :فيه وجهان ؟وإن أعادته على اهليئة األوىل فهل هلا االمتناع من تسليم نصفه
 .(3)وهو قول ابن احلداد نعم :أظهرمها

ما واإلمام له بالقياس على  ،وأستدل مجاعة منهم الشيخ أبو علي ،ال :وثانيهما
 ،طلقها فإن له الرجوع فيها قهرامث  ،مث مسنت ،يد الزوجة هزلت اجلارية املمهورة يف إذا
ذكروا أن مسألة السمن  راينوالعم ،لكن مجاعة منهم ابن الصباغ (4)عليه متفقا   ه  وج رأ  و 

مث مسنت هل يغرم  ،ومها كالوجهني فيما إذا هزلت املغصوبة ،على الوجهني أيضا
  (5)؟.أم يقام العائد مقام األول ،الغاصب نقصان اهلزال

وللوجهني التفات على أن حتصيل هذه اهليئات هل يلحق باألعيان  :قال اإلمام
صباغ وجزم ابن ال، (6)الوجهان فيما إذا أعاد الغاصب الصيغة بعينها ي  رِ جج قد أ  و  ؟أم ال

                                                           

 (.5/620(، روضة الطالبني )8/304انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)

(، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب 7/350انظر: النجم الوهاج )( 2)
 (.4/257للجمل )

 ( حتقيق عبدالرمحن الدارقي.168انظر: املسائل املولدات ص ) (3)

(، انظر: هناية املطلب 5/621(، روضة الطالبني )8/304ر: العزيز شرح الوجيز )انظ( 4)
(13/201.) 

 .(8/304العزيز شرح الوجيز ) ،(9/423البيان للعمراين )انظر: ( 5)

 (.13/201هناية املطلب )انظر: ( 6)
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وجيريان فيما  ،وبني مسألتنا ،وفرق بينه ،رب األولبأن السمن الثاين ال جي :اصبيف الغ
مث  ،ولو طرأت يف عني العبد غشاوة فصار ال يبصر شيئا ،مث تعلمها ،إذا نسي احلرفة

مث طلقها قبل الدخول فعن اإلمام أن الزوج يرجع إىل نصف العبد قطعا كما لو  ،زالت
 ،اليت نسيها بأنه جيرب هبا وهذا يقتضي اجلزم فيما إذا تذكر الصيغة ،مث زال ،حدث عيب

 .(1)والغزايل أجرا فيه اخلالف يف الغصب
 :فيه وجهانفإىل من يرجع  ،ال يرجع إىل نصف احللي املعاد :إن قلنا :التفريع

والغزايل أنه  ،واإلمام ،(3)واألصح عند أيب علي ،(2)وهو جواب ابن احلداد :أحدمها
وهو جواب  :أحدمها :األوىل وعلى هذا فوجهان بصنعتهإىل نصف قيمته  يرجع
م بالفضة إن كان فيقوّ  ،وإن كان نقد البلد من جنسه ،م بغري جنسهأنه يقوّ  /(4)هؤالء
 .(5)وهو ظاهر نصه يف األم ،وبالذهب إن كان فضة حذرا من الربا ،ذهبا  

وإن كان من  ،لبلدم بنقد اأنه يقو  (6)نصر املروزيوهو قول حممد بن  :وثانيهما
 .(7)جنسه

 ،وإىل نصف أجرة الصنعة ،والوجه الثاين أنه يرجع إىل مثل نصف احللي بالوزن

                                                           

 (.13/201(، هناية املطلب )8/305انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)

 ( حتقيق عبدالرمحن الدارقي.168ملولدات ص )انظر: املسائل ا (2)

 مل أعثر على قول أيب علي، وال عمن نقل عنه.( 3)

 أ/ط(./105نتهاء لوحة )ا( 4)
(. تنبيه اجلويين 5/93(، الوسيط )8/305العزيز شرح الوجيز ) (،5/66األم ) انظر: (5)

 (.13/201ذكر الوجه دون تصحيح. هناية املطلب )

ه(، من تصانيفه: القسامة، 202ي، ولد سنة )حممد بن نصر املروز ، هو: أبو عبداهلل( 6)
(، 2/246ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )294الليل، تويف سنة )تعظيم قدر الصالة، قيام 

 (.1/84طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
 .(8/305انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)
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 .(1)وهي قيمتها
 ،ح هذا الوجهترج   واملوافق ملا مر يف الغصب فيما إذا أتلف حليا   :قال الرافعي

جنس احللي أو  ا فهل تقوم الصنعة بغريوعلى هذ ،وفيه نظر فقد رجح مجاعة مقابله
 .فيه الوجهان على الوجه األول ؟سواء كان من جنسه أم ال لد مطلقا  بنقد الب

وقد مر يف الغصب وجه أنه يضمن اإلناء إذا كان  ،الثاين :واألشبه :قال الرافعي
 ،(3)وحيتمل الفرق ،جميئه هنا (2)(فيحتمل)والصنعة بالذهب وعكسه  ،من ذهب بالفضة
إذ لو  بقي مكسورا   أو ،احللي على غري اهليئة األوىل عادت ا إذاوكذا التفريع فيم

 .(4)احللي أو فضة فقد نص على أن حكمه حكم ،أصدقها آنية من ذهب
وفيه وجهان تقدما  ؟متقومة أم ال)ينبين ذلك على أن صنعتها  :وقال األصحاب

أو  ،صفةسواء أعادهتا إىل تلك ال (5)( نصف العنيكان للزوج الرجوع إىلال   :إن قلنا
 .(6)هي متقومة فاحلكم كما مر يف احللي املتخذ من أحدمها :وإن قلنا ،غريها

 ،وقيمته ألف ومائة ،فيما إذا غصب إناء من ذهب وزنه ألف :لكن حكى اإلمام
وإن قلنا اختاذ األواين  ،وقيمة الصنعة ،أنه يأخذ منه ألفا (7)(تلفه وجها بعيدا )أيضاوأ

                                                           

 .(8/305انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)

 يف نسخة )ز( )فيحمل(.( 2)

 (.5/621بني )(، روضة الطال8/305انظر: العزيز شرح الوجيز ) وهو املذهب (3)

 (.5/66انظر: األم )( 4)

 كرر اجلملة يف األصل مرتني، والصواب حذفها.(  5)
 (.8/305انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)

 سقط يف نسخة )ز(.( 7)
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أو  ،حمرمة/(1) الصنعة :قه سواء قلنافيكون النص على إطالوالقياس جميئه هنا  ،حمرم
 .(2)مباحة لكنه أشار إىل أنه ال يأيت هنا

يف ضمان ما قابل الغنا  أو أتلفت أنَّ  ،ولو أصدقها جارية مغنية فنسيت الغنا
 :من أجل الغنا أن يف صحة البيع ثالثة أوجهوأهنا لو بيعت بزيادة  ،وجهني

 .(3)واألصح الصحة مطلقا ،وإن قصده مل يصح ،غنا صحإن مل يقصد ال :ثالثها
وترافعا إلينا فقد مر يف باب  ،مث أسلما ،لو أصدق الذمي زوجته مخرا   :الرابعة

وإن أسلما قبله  ،هلا بشيء /(4)نكاح املشركات أهنما إن أسلما بعد قبضه مل حيكم
مث  ،يف يد الزوج ولو صارت اخلمرة خال ،قضينا بوجوب مهر املثل على املذهب فيهما

 :وأصحهما ،(5)قول ابن احلداد ليس له إال اخلل :أحدمها :أو أحدمها فوجهان ،أسلما
يصري  :طلقها قبل الدخول فعلى األول (7)إن(ف)، (6)فال أن هلا مهر املثلوهو قول الق

 ولو أصدقها عصريا   ،اخلل له وعليها نصف مهر املثل :وعلى الثاين ،اخلل بينهما نصفني
ولو أصدقها اخلمر  ،أو ترافعا إلينا تلزمه قيمته ،مث أسلما ،مث عاد خال ، يدهمر يففتخ

فإن كانت  ،أو ترافعا إلينا فال رجوع له ،مث أسلما ،مث طلقها قبل الدخول ،وأقبضها
فيه  ؟عندها من غري عالج قبل الطالق فهل له الرجوع إىل نصف اخلل صارت خال  

كالوجهني فيما إذا غصب مخرا   ، ومها)9((8)عمن جواب ابن احلداد منهما :وجهان
                                                           

 .[ز/ب/79]انتهاء لوحة ( 1)
 (.203-13/202هناية املطلب )ر: انظ (2)

 (.306-8/305انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)

 ب/ط(./105انتهاء لوحة)( 4)

 ( حتقيق عبدالرمحن الدارقي.167انظر: املسائل املولدات ص ) (5)
 (.8/306انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)

 يف نسخة )ز( )فلو(.( 7)

 ق عبدالرمحن الدارقي.( حتقي167انظر: املسائل املولدات ص ) (8)

 (.5/622)( وهذا الوجه أصح. انظر: روضة الطالبني 9)
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 ؟أو للمغصوب منه ،يكون اخلل للغاصبفتخللت يف يده هل 
أنه للمغصوب منه فاملالئم له ترجيح الرجوع هنا  :أصحهما :قال الرافعي

يرجع فلو  :مقابله فإن قلنا :وصحح اإلمام ،(2)وكالم املتويل يقتضي ترجيحه (1)انتهى
أنه يرجع مبثل  :(3)ريضج قول اخل   :أحدمها :الطالق فوجهانفه قبل أو أتل ،تلف اخلل

 .(4)نصف اخلل
أنه ال  :االتفاق عليه وزعم العمراين ،وجزم به املاوردي ،قول ابن احلداد :وثانيهما

 (5).يرجع بشيء
مث طلقها قبل الدخول ففي رجوعه إىل  ،ودبغته ،ولو أصدقها جلد ميتة فقبضته

 ،اخلل هلا :فعلى قول اخلضري ،هني يف رجوعه يف اخللعلى الوجمرتبان  :نصفه وجهان
 .(6)وعلى قول ابن احلداد فيه وجهان ،وال غرم فاجللد أوىل
أن اجللد للمغصوب فيشبه أن  :وقد مر يف الغصب أن األصح :قال الرافعي

كان اجللد تلف   يرجع فلو :فإن قلنا ،وهو جواب ابن احلداد ،يكون الرجوع هنا أظهر

                                                           

(، 424-9/423(، البيان للعمراين )307-8/306انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)
(، النجم 148-4/147(، الغرر البهية )200-13/199(، هناية املطلب )5/94الوسيط )

 (.7/215الوهاج )

 .حتقيق: حصة السديس(، 167التتمة ص )انظر:  (2)

ه(. انظر:سري أعالم 460، تويف بعد سنة )يحممد بن أمحد املروز هو: أبو عبدااهلل، ( 3)
(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 3/100(، طبقات الشافعية للسبكي )13/367النبالء )

(1/146.) 

 (.5/622وهذا الوجه أصح. انظر: روضة الطالبني ) (4)

-13/199(، هناية املطلب )9/310(، احلاوي )9/424مراين )انظر: البيان للع( 5)
 ( حتقيق عبدالرمحن الدارقي.167سائل املولدات ص )امل ،(200

 ( حتقيق عبدالرمحن الدارقي.167انظر: املسائل املولدات ص ) (6)
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 :قال الشيخ أبو علي ،ال رجوع له كما قاله يف اخلل :قال ابن احلداد ،ه بعد الدباغعند
أو هبتهما مع القبض كالتلف  ،واجللد ،وبيع اخلل :قال اإلمام .(1)وينبغي القطع به هنا

أو فسخها  ،وإسالمها ،ولو انفسخ النكاح بردهتا قبل الدخول ،أو اإلتالف ،يف يدها
واخلل   ،اجللد (2)[كل  ]فالكالم يف  ،ب وحنوه قبل الدخولأو بعي ،اح بعتقهاالنك
 .(3)أو ردته ،لكالم يف نصفه عند طالقهكا

وهو  ،طلق قبل الدخول/(5)مث ،سلمه (4)(و)لو أصدقها دينا يف ذمته  :اخلامسة
 (6)(وجهان)فيه  ؟وتعطيه بدله ،أو هلا امساكه ،يف يدها فهل يتعني الرجوع يف نصفه

ولذلك كان املذهب أن املقرض  ،وهو مقتضى كالم الغزايل ،أقربول واأل :قال الرافعي
وكذا صاحب اللقطة بعد  ،أنه ملكها :وإن قلنا ،يرجع إىل العني املقرضة إذا كانت باقية

مث طرأ  ،يف الثمن الثابت يف الذمة إذا وفاه :وطردمها الشيخ أبو حممد ،أن متلكها امللتقط
 .(7)يوجب اسرتداد الثمن فسخ

فلو طلقها قبل  ،وقبضتها جاز يف أصح القولني ،أعاضت عن الدين عينا  و ول
املشهور يف  (8)(نظري)وهو  ،أنه يرجع يف نصف الدين دون العني :فاملنقول ،الدخول

                                                           

املسائل املولدات ص  ،(5/94الوسيط ) ،(308-8/307العزيز شرح الوجيز )انظر:  (1)
 .بدالرمحن الدارقي.( حتقيق ع167)

 سقط يف نسخة )ط(.( 2)

 (.13/201املطلب )انظر: هناية ( 3)

 يف نسخة )ز( )أو(.( 4)

 أ/ط(./106انتهاء لوحة )( 5)

 يف نسخة )ز( )الوجهان(.( 6)

(، 13/262(، كفاية النبيه )8/294(، العزيز شرح الوجيز )5/94انظر: الوسيط )( 7)
 (.5/492التهذيب )

 )نظريه(. يف نسخة )ز(( 8)
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 .(1)نظريه يف الثمن
مبثله  :فيحتمل أن يقال ،أنه يرجع يف العني :والروياين مث ج  ،وقال القاضي الطربي

على الفسخ وقع للعقد من  ويفرق بأن ذلك هناك مفرع ،م باألولوحيتمل أن جيز  ،هنا
فإنه على  ،وذلك منتف هنا لكن لو كان الزوج فسخ النكاح بعيبها أجته طرده ،أصله

 .(2)قول يرفع النكاح من أصله
والتعليم  ،فطلقها قبل الدخول ،بعضه أو ،إذا أصدقها تعليم القرآن :السادسة

 ،املتويل :وبه أجاب ،ال :أحدمها :فيه وجهان ؟متعذرا   ا  فهل يكون تعليم الشطر فائت
 ،وصححه مجاعة نعم/(3) وهو نصه ،وأظهرمها وة،ويعلمها من وراء حجاب يف غري خل

بنامها و  ،ونصف أجرة التعليم على القدمي ،على اجلديد (4)(مهر املثل) ق نصففيستح
فيما إذا كان الطالق الوجهني وطردوا  ،املاوردي على وجهني ذكرمها يف القرآن هل يتجزأ

اخلالف يف جواز التعليم عند وجود احملرم  :وبىن الفوراين ،وقبل التعليم ،بعد الدخول
أنه  :ألن األصح ؛وازومقتضاه تصحيح اجل ؟عورة أم ال (5)[هتاصو ]على اخلالف يف أن 

 .(6)املنع :واملاوردي صحح ،ليس بعورة
ال من جهة عسر  ،فقط للحياءأو  ،فتنةوإذا تعذر التعليم خلوف  :قال اإلمام

ج على اخلالف فيما إذا فينبغي أن خيرّ  ،م ذلك غالمهاعل  املرأة أن ي   (7)(فرضت)النظر 
                                                           

( املطلب العايل، حتقيق أمحد 7/377احملتاج )(، حتفة 3/201أسىن املطالب ) انظر: (1)
 (.395سعيد ص )

 (.396-395املطلب العايل، حتقيق أمحد سعيد ص )انظر: ( 2)

 .[ز/أ/80]انتهاء لوحة ( 3)

 يف نسخة )ز( )املهر(.( 4)

 يف نسخة )ط( )صورهتا(، والصواب ما أثبته.( 5)

، حبر املذهب (5/94(، الوسيط )414-9/413(، احلاوي )5/173األم )( 6)
 (، تنبيه: قول الفوراين مل أعثر عليه، وال عمن نقل عنه.9/397)

 كذا يف األصل، والصواب )فرضيت(.(  7)
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وهو متلقى فيما إذا خالعها  ؟بتعليم غريهاستأجرته لتعليم غالمها فمات هل هلا إلزامه 
مل يتعذر  /(1)هوجبناإن أ :وفيه قوالن ؟على أن ترضع ولده سنة فمات قبلها هل يبدله

 .(2)وإال حكم مبوجب التعذر ،الصداق فعليه تعليم من عينته
جيريان وإن مل يتلف ما  (3)مه(وعد)يف تعيينها وإتباعه  والوجهان :قال ابن داود

وال جيريان فيه إذا طلب منها تعيني غريه إال إذا  ،اإلبدال وقع العقد عليه إذا أرادت
مها  يعلّ  :فإن قلنا ،مها البعضأن علّ  وبعد ،لق قبل الدخو ولو كان الطال ،تعذر املعني

ينبين  :ديفقد قال املاور  ،(4)(يعلمه)ال  :وإن قلنا ،مها هنا بقيتهكله بعد الطالق علّ 
يتجزأ لتساوي أجزائه سقط عنه من الصداق  :فإن قلنا ؟على أن القرآن هل يتجزأ أم ال

ليس تتساوى  :وإن قلنا ،باقي؟ القوالنيرجع به بدل البعض ال اوفيم ،ملّ بقدر ما ع  
فيسقط عنه فيما إذا علم النصف  ،فعلى القدمي إن بدله عند تعذره أجرة املثل ،األجزاء

وهو ربع  ،وعلى اجلديد يسقط من النصف الذي علمه نصفه ،قى عليه نصفهويب ، مثال  
وهو  ،لباقيويرجع عليها با ،وهو الربع ،ويرجع عليها بأجرة نصف ما علمها ،اجلملة

 . (6)املثل (5)[مهر]ثالثة أرباع 
فإن أمكن  ،واخلياطة ،مث طلقها قبل الدخول ،لو أصدقها خياطة ثوب :السابعة

وإن تعذر ضبطه فهو كما لو تلف  ،(8)طه[خا]إزار  (7)]رداء أو[ضبط خياطة نصفه 

                                                           

 ب/ط(./106انتهاء لوحة)( 1)

 (،13/27انظر: هناية املطلب )( 2)

 يف نسخة )ز( )وعده(.( 3)

 ولعل الصواب )ي عّلمها(. كذا يف املخطوط،(  4)

 والصواب إثباهتا.سقط يف )ط(، ( 5)

 (.398-9/397(، حبر املذهب )414-9/413انظر: احلاوي )( 6)

 هنا مقدار كلمتني غري واضحة ألجل السواد، ولعل الصواب ما أثبته.( 7)

 يف نسخة )ط( )خالطة(، والصواب ما أثبته.( 8)
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اطة وبنصف أجرة اخلي ،فرتجع عليه بنصف مهر املثل يف اجلديد ،الصداق قبل القبض
وعندي أن الزوج إذا اختار خياطة مجيعه ال يكون هلا  :قال ابن الصباغ ،يف القدمي

 ،وقبل الدخول فله عليها نصف أجرة املثل ،طلقها بعد اخلياطةوإن  ،املطالبة بغري ذلك
مث  ،بعضه (2)(خاط)ولو  ،(1)وبعد الدخول فعليه اخلياطة ،وإن طلقها قبل اخلياطة

فهو كما لو علمها بعض  ،بعده فإن كانت اخلياطة متماثلة ،أو إما قبل الدخول ،طلقها
أنه ليس  :وقلنا ،فكما لو علمها بعضه ،خمتلفة وإن كانت ،إنه متماثل :وقلنا ،القرآن

 .(3)متماثل
 فرعان

وقبل الدخول  ،مث طلقها قبله ،األول: أصدقها رد عبدها اآلبق من موضع معني
أو مل يكن النصف  ،فإن مل يكن حاكم ،حلاكمويسلمه إىل ا ،يرده إىل نصف الطريق

وإن طلقها  ،عليه نصف األجرة :قال املتويل ،ومل يتربع بالرد إليها ،صاحلا لرتكه فيه
وبعد  ،وإن طلقها قبل الرد /(4)،وقبل الدخول اسرتد منها نصف أجرة املثل ،بعده

الصداق فقد فات أو مات  ،أو رده غريه ،فإن تعذر بأن رجع بنفسه ،الدخول فعليه رده
 .(5)وعلى القدمي يرجع إىل أجرة الرد ،فعلى اجلديد يرجع إىل مهر املثل ،قبل القبض

مث طلقها قبل الدخول  ،لو أصدقها عتق عبد معني من عبيده عنها ففعلالثاين: 
أنه  :أحدمها :وقبل العتق فوجهان ،وإن طلقها قبل الدخول ،رجع عليها بنصف قيمته

عليها ال يعتق  :والثاين ،ويقوم عليها نصفه الباقي إن كانت موسرة ،يعتق عليها نصفه
فيما إذا قال  :ألهنم قالوا ؛وفيه نظر ،ويف البدل القوالن ،وترجع عليه ببدله ،شيء منه

 ،فأعتقها عنه أهنا تعتق عن السائل ،إلنسان له حصة يف عبد أعتق حصتك عين

                                                           
 .(9/418احلاوي ) ،(9/425انظر: البيان للعمراين )( 1)

 )خاطه(.يف نسخة )ز( ( 2)

 (.9/418انظر: احلاوي )( 3)

 أ/ط(./107انتهاء لوحة )( 4)

 (.8/312(، العزيز شرح الوجيز )5/484وهو املذهب. انظر: التهذيب )( 5)



   

 

 بالطالق املهر تشطر للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

124 

 :قال الروياين ،رى الشريك املباشوجيب تقوميه عل ،ويسري العتق إىل نصيب الشريك
يسري إىل نصيب  ،أعتق نصيبك عين فأعتقه :وكذا لو قال أحد الشريكني لآلخر

وبني مسألة  ،وقد يفرق بينهما، املعتق والغرم على الشريك ،والوالء للسائل ،الشريك
 .(1)الباب

 قاعدتان
إما للمرأة بزيادة  ،ةقديف الرجوع يف شطر العني املصج /(2) يث أثبتنا اخليارح :األوىل

فال ميلك الزوج قبل  ،(3)ونقصان كما تقدم ،أو هلما بزيادة ،للزوج نقصان فيهاأو  ،فيها
والرتاضي إن كان اخليار  ،وقبل التوافق ،اختيار من له اخليار إن كان اخليار ألحدمها

 .(4)هلما
تيار يتوقف على اخ وال ،أن الصداق يتشطر بالطالق :وإن فرعنا على الصحيح

وإمنا ميلكه بالطالق  ،وعلى التوافق إن كان هلما ،ل على اختيار من له اخليارالتملك ب
مث ليس هذا اخليار على الفور  ،أو كان دينا مل يقبض ،والنقصان ،إذا جترد عن الزيادة

من  وإن كان زائدا فله املطالبة حبقه ،بل هو كخيار الرجوع يف اهلبة ال يسقط بالتأخري
يقتصر احلال على  ،بدالفإن أ   :وحينئذ يكلف اختيار أحدمها ،وال قيمة ،عني غري تعيني

ومينعها من  ،أو القيمة لكن حيبس القاضي الصداق إن كان حاضرا   ،جنسها لبدل العني
 .(5)والغرماء كذا قاله اإلمام ،ألن حق الزوج يزيد على تعلق حق املرهتن ؛التصرف فيه

 ،يدل على أن الواجب له نصف القيمة ،(7)األم نصه يف /(6)ظاهروفيه نظر ألن 

                                                           

 (.8/290(، حبر املذهب )553-9/552انظر: احلاوي )( 1)

 .[ز/ب/80]انتهاء لوحة ( 2)

 (.96انظر: ص )( 3)
 (.8/313العزيز شرح الوجيز )انظر:  (4)

 (.8/313العزيز شرح الوجيز ) ،(13/52هناية املطلب )انظر:  (5)

 ب/ط(./107انتهاء لوحة )( 6)
 (.5/67انظر: األم )( 7)



   

 

 بالطالق املهر تشطر للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

125 

كما لو أخرج   ،ويسقط بأعلى منه ،وقد جيب الشيء ،وهلا أن تعطي بدله نصف العني
أن  :وغريه ،والطلب يتوجه إىل األصل كما قاله املتويل ،عن بنت خماض بنت لبون بدال  

 .(1)ألنه األصل ؛زوجة املويل تطالب بالوطء
 ،كما قاله هنا  ،(3)تطالبه بأحد األمرين (2)(هناإ) أيضا   هناك :ال اإلماملكن ق

فإن حقه يتعني يف الذمة  ؛وقوله حق الزوج يزيد على تعلق حق املرهتن والغرماء ممنوع
ولو  ،وليس هلا وارث خاص مل يكن هلا إال نصف القيمة ،فقط بدليل أهنا لو ماتت

 .(5)وأيب إسحاق ،(4)جأفلس ضارب به مع الغرماء عند اجلمهور خالف البن سري
 :فاحلاصل من كالم اإلمام ،أو قيمته ،وإن أصرت على االمتناع من رد النصف

قاضي مهما للزيادة احلادثة باع ال (6)(نصف قيمة العني)أن نصف القيمة إن كان دون 
صرف يو  ،مل يرغب أحد يف شراء البعض باع الكل (7)(وإن) ،بقي بنصف القيمة

وإن كانت قيمة نصف العني مثل نصف القيمة  ،جبة إليهال عن القيمة الواضالفا
أنه يسلم إليه نصف  :أصحهما :لعدم تأثري الزيادة يف القيمة ففيه احتماالن ؛الواجبة

 .(8)وال ميلكه قبل القضاء ،ويقضى له به ،العني

                                                           
ومل  (، حتقيق أمحد سعيد.410املطلب العايل ص ) (،8/172انظر: حتفة احملتاج )( 1)

 قول املتويل. أقف على

 سقط يف نسخة )ز(.( 2)
 (.14/383انظر: هناية املطلب )( 3)

البغدادي، من مصنفاته: الرد على ابن داود  أمحد بن عمر بن سريجهو: أبو العباس، ( 4)
ه(. انظر: طبقات 306تويف ستة ) يف القياس، الرد على ابن داود يف مسائل اعرتض هبا الشافعي،

 (. 1/89، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )(3/21الشافعية للسبكي )
 (، حتقيق أمحد سعيد.411انظر: املطلب العايل ص )( 5)

 يف نسخة )ز( )قيمة نصف العني(.( 6)

 يف نسخة )ز( )فإن(.( 7)
 (.8/313الوجيز )(، العزيز شرح 412-411انظر: املطلب العايل ص ) (8)
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أنه ال يسلم إليه بل يتبعه  :والثاين. ويف كالم الشافعي إشارة إليه :قال الغزايل
 .(1)جيد شاريا بزيادة فلعله

 ؟فأي قيمة تعترب ،إذا مست احلاجة إىل معرفة القيمة للرجوع بنصفها :الثانية
أنه مضمون عليها  :وقلنا ،تلف الصداق يف يدها بعد الطالقظر إن كان نج يـ  

فإنه يضمن ضمان املغصوب من  ،فيعترب قيمة يوم التلف إال إذا طولب بالتسليم فأمتنع
وإن كان تلف يف يدها قبل  ،عليها من قبل نه ليس مضمونا  إ :قلناوكذا إذا  ،حينئذ

أو  ،(2)(لزيادة)تنع الرجوع فيه وأم، أو كان موجودا   ،أو خرج عن ملكها ،الطالق
قال  .(3)أو هلما فالواجب عليها أقل قيمة من يوم األصداق إىل يوم اإلقباض ،نقصان
والعني باقية يعترب قيمة يوم الطالق ال  ،ادةوحيتمل أن يقال إن كان املانع هو الزي :اإلمام

 .(4)وال يوم اإلقباض ،يوم األصداق
 :وفيه مسائل في التصرفات المانعة من الرجوع: ثالثالفصل ال

أو إنفاق  ،أو عتق ،وإقباض ،أو هببة ،ببيع/(5)إذا زال ملكها عن الصداق :األوىل
وهو مثله إن كان  ،جع إىل بدلهوالرجوع إىل الشطر بل ير  ،تصرفها ضمل ميلك الزوج نق

 .(6)وقيمته إن كان متقوما ،مثليا
 ،ففي رجوعه بنصفه وجهان ،أو الشرط يف البيع ،خيار اجمللسولو طلقها يف زمن 

 ،فإن جعلناه للبائع فهو كاهلبة قبل القبض ،وغريه الرجوع على أقوال امللك ،وبىن املتويل

                                                           

 أقف على كالم الغزايل. (، ومل314-8/313انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)

 يف نسخة )ز( )الزيادة(.( 2)

 (.8/314(، العزيز شرح الوجيز )5/95الوسيط ) انظر: (3)

 (.13/49انظر: هناية املطلب )( 4)

 أ/ط(./108انتهاء لوحة )( 5)

(، حاشيتا 354-7/353(، النجم الوهاج )413-7/412)حتفة احملتاج انظر:  (6)
 (.3/290قليويب وعمرية )
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وإن مل يزل ملكها عنه لكن  ،مل يرجع فيه وإن جعلناه للمشرتي ،يأتيان :وفيها قوالن
أو وهبته ومل تقبضه كان  ،ا كما لو أوصت بهر فإن مل يكن الزمظِ ن   ،تعلق به حق أجنيب
 .(1)أنه يرجع يف نصفه :ويف املوهوب الذي مل يقبض قول ،له الرجوع يف نصفه
بأن  الزما   وإن كان حقا   ،(2)والوصية ،وحقه أن يطرد يف الرهن :قال الرافعي

، (4)(القيمة)ومل تنقص  ،وإن أجرته ،(3)ويأخذ القيمة ،وأقبضته مل يرجع يف نصفه ،وهبته
وإن شاء رجع إىل نصفه مسلوب املنفعة بقية  ،فإن شاء رجع إىل نصف بدله يف احلال

وال يبدل عنها خبالف ما إذا انفسخ البيع  ،بأجرة بقية املدة /(5) وليس له الرجوع ،املدة
الدار وجوزنا الرجوع فيه بعده بناء على صحة بيع  ،وقد أجر املشرتي املبيع ،بالتحالف
 .(6)فإن على البائع للمشرتي أجرة املثل ملا بقي من املدة ،املستأجرة

وخذ نصفه  ،وانقضاء مدة اإلجارة ،أصرب إىل انفكاك الرهن :فإن قالت له الزوجة
  .مل يلزمه ذلك

مث أسلم إىل  ،أتسلم :فإن قال ،ذه نظرآخو  ،ولو قال الزوج أنا أصرب إليهما
 ،وإن قال ال أتسلمه فلها االمتناع ،وليس هلا االمتناع ،واملستأجر فله ذلك ،املرهتن

أو  ،ال :وإن قلنا ،وجربه على أخذ القيمة إن قلنا بالصحيح أن الصداق مضمون عليها
ال جيب  :اقلن فإن ،(7)وصححناه ففي وجوب اإلجابة عليها وجهان ،أبرأها عن ضمانه

                                                           

( حتقيق أمحد 417، املطلب العايل ص )(316-8/315انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)
 سعيد.

 (.8/314العزيز شرح الوجيز ) انظر:( 2)

 (.5/95انظر: الوسيط )( 3)

 يف نسخة )ز( )املدة(.( 4)

 .[ز/أ/81] انتهاء لوحة( 5)
 ( حتقيق أمحد سعيد.419املطلب العايل ص )انظر:  (6)

 .( حتقيق أمحد سعيد418املطلب العايل ص ) (5/628طالبني )انظر: روضة ال( 7)
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وانقضت مدة اإلجارة فهل له حينئذ الرجوع يف  ،بها إىل أن انفك الرهنفلو مل يطال
 .(1)واستبعده الغزايل ،وصححه اإلمام ،ال :أحدمها ؟نصفه فيه وجهان

ع إىل نصف الظاهر أن اخلرية يف الرجو  :وعلى هذا قال اإلمام ،نعم :وثانيهما
فإن األمر يف التغايري امللحقة  ،هللقيمة مل يكلف غري  حىت إن استمر طلبه (2)[إليه]العني

وإمنا يتشطر الصداق من غري اختيار على األصح إذا مل  ،بالصداق تتعلق باإلجبار
يتعني حقه يف العني   :وجيوز أن يقال ،حالة الطالق سبب من هذه األسباب/(3)يعرض

فلو وجد املثل قبل  ،فإنه يطالب بالقيمة ،على املثل كما لو أتلف مثليا فلم يقدر
 .(4)انتهى. أخذها تعني قطعا  

زيادة متصلة حني  أن الصداق إذا كان زائدا   ،وهذا الوجه مينع من اطالق القول
وال نصف القيمة بل يكون  ،ال ميلك الزوج نصفه بالطالق وناقصا   ،أو زائدا   ،الطالق

 .(5)على ما يتفقان عليه األمر موقوفا  
مث طلقها قبل  ،أنه لو أصدقها عبدا فدبرته :عن الشافعي :ثانية: روى املزينال

قد أجاز الرجوع يف كتاب املدبر بغري إخراج له  :قال املزين .الدخول مل يرجع يف نصفه
 ،(6)أنه يرجع يف نصفه :وهذا من املزين ختريج قول ،وهو بقوله أوىل ،عن ملكه

 :ولألصحاب طرق

                                                           

(، وأطلق الغزايل القولني دون استبعاد القول 204-13/203انظر: هناية املطلب )( 1)
 (.5/96الثاين. انظر: الوسيط )

 سقط يف نسخة )ط(.( 2)

 ب/ط(./108انتهاء لوحة )( 3)

 (.13/206انظر: هناية املطلب )( 4)

 (.5/612الطالبني )انظر: روضة ( 5)

 (.8/282انظر: خمتصر املزين )( 6)
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أو تعليق  ،التدبري وصية :سواء قلنا ،القطع بأن له أن يرجع يف نصفه :أحدها
وهؤالء ينقسمون  ،أنه يرتفع يف الباقي :وفيه وجه ،ويبقى التدبري يف الباقي ة،بصف عتق

 .لأو  وم   ،ظغل  إىل م  
 ،أو تعليقا   ،سواء جعلناه وصية، لقطع بأنه ال يرجع فيه كما رواها :والثانية

 .ورجحها مجاعة
أو تعليق فعلى  ،ينبنيان على أن التدبري وصية :الثالثة: أن يف الرجوع فيه قولني

 .(1)ال :وعلى الثاين ،أو بعتقه ،يرجع إىل نصفه كما لو وصت به إلنسان :األول
وال فرق  .(3)املنع مطلقا   :وصحح الرافعي ،(2)هذا البناء :وضعف اإلمام واملصنف

الف فيما إذا  أن اخل :وعن أيب أسحاق وغريه ،أو معسرة ،بني أن تكون املرأة موسرة
ال مينع  :فإن قلنا ،فإن كانت مفلسة فله الرجوع إىل نصفه قطعا  ، كانت موسرة بالقيمة

جترب  :حيتمل أن يقال :وقال احلناطي .(4)أنه يستقل به ،فاملفهوم من كالمهم ،الرجوع
ورجع  ،فإن امتنعت قام احلاكم مقامها ،وإعطاء الزوج النصف ،لرجوع عنهاملرأة على ا

أهنا جترب على الرجوع يف نصفه  :ويوافقه ما حكاه العمراين عن أيب حامد ،(5)عنها
منه على صحة الرجوع  وهذا حيتمل أن يكون تفريعا   .(6)بالقول إذا جعلناه وصية

 .وحيتمل أن يكون مطلقا   ،بالقول

                                                           

، واملذهب: (.8/316العزيز شرح الوجيز )ذكر الرافعي الطرق الثالثة بتمامها. انظر: ( 1)
 .(5/629القطع بأنه ال يرجع فيه. انظر: روضة الطالبني )

نظر: (، يقصد باملصنف الغزايل يف كتابه الوسيط. ا13/77انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.5/96الوسيط )

 (.8/316انظر: العزيز شرح الوجيز )( 3)

 (.7/354انظر: النجم الوهاج )( 4)

 (.8/317انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)

 (.9/427انظر: البيان للعمراين )( 6)
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مث  ،أو بإزالة امللك ،وجوزناه ،وهو مدبر فرجعت عن التدبري بالقول ،وإن طلقها
جيريان فيما لو  :ففي رجوعه إىل نصفه وجهان ،لزوج بقيمة نصفها قبل رجوع اعاد إليه

 ؟هل يعود حقه إىل العني ،فزال النقصان قبل أخذ القيمة ،/والصداق ناقص (1)طلقها
فهو على  ،مث عاد إليها قبل أخذ الزوج القيمة ،ا إذا طلقها بعد أن زال ملكها عنهوفيم

ت فلو كان ،التدبري مينع الرجوع :وإن قلنا ،الطالقوعاد قبل  ،الوجهني كما لو زال
 :وجوزناه فطريقان ،(2)(قبل الطالق بالقول) رجعت عنه

 .القطع بأنه يرجع إىل نصفه :أحدمها
مث طلقها الزوج قبل  ،وملكه ثانيا ،(3)أنه كما لو باعه بعد التدبري :والثاين

أو كالذي مل  ،كالذي مل يزل  يف أن الزائل العائد ،فيخرج على اخلالف اآليت ،الدخول
 ،لو تركه :ومع هذا قال بعض الشارحني :قال الرافعي .(4)أن له الرجوع :والظاهر ،يعد

 .(5)والرجوع ،ن يقضي قاض ببطالن البيعخوفا أ ،أجيب إليه ،وطلب نصف القيمة
 :ففيه طريقان /(6) مث طلقها الزوج قبل وجودها ،قت عتق العبد بصفةلّ ولو ع  

 (7)(وإن) ،والتعليق أوىل بأن ال مينع الرجوع ،أنه على اخلالف يف التدبري :أحدمها
 (9)(وإن مل مينعه) ،فالتعليق أوىل (8)(الرجوع )فإن منع التدبري، التدبري مينع الرجوع :قلنا

 ،فإن منع التدبري الرجوع فالتعليق أوىل ،والثاين أن التعليق أوىل مبنع الرجوع] فوجهان

                                                           
 ط(.أ//109انتهاء لوحة)( 1)
 يف نسخة )ز( )بالقول قبل الطالق(.( 2)
من لفظ الدبر، وقيل: ألنه دبر أمر دنياه  ياة مسي تدبريا  تعليق العتق بدبر احل :التدبري (3)

 (.3/103. انظر: هتذيب األمساء واللغات )باستخدامه واسرتقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه

 (. 9/444، حبر املذهب )(8/316نظر: العزيز شرح الوجيز )ا (4)
 (.8/316العزيز شرح الوجيز ) انظر:( 5)
 .[ز/ب/81]انتهاء لوحة ( 6)
 يف نسخة )ز( )فإن(.( 7)
 سقط يف نسخة )ز(، والصواب حذفها.( 8)
 يف نسخة )ز( )وإن قلنا مينعه(.( 9)
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بأن التدبري مينع الرجوع يف أن الوصية  :واختلف القائلون (1)[جهانوإن مل مينعه فو 
 ؟هل هي كالتدبري يف منع الرجوع ،بالعتق

 .(2)ال :أصحهما :على وجهني
 ؟يف أن التدبري هل مينع الواهب الرجوع يف املوهوب للولد واختلفوا أيضا  
 .(3)ويبطل التدبري .ال :وأصحهما :على وجهني

 ،وتقابضا ،هل مينع رجوع البائع فيما إذا باع عبدا بثوب :نهوكذلك اختلفوا يف أ
 .(4)أنه ال مينع :واألصح ؟.مث رد البائع الثوب بعيب ،ودبر املشرتي العبد

انبىن على  ،مث طلقها قبل الدخول حمرما   ،مث أحرم ،إذا أصدقها صيدا بري ا :الثالثة
 ؟الأن عود نصف الصداق إىل الزوج يتوقف على االختيار أم 

ا فإن فعل فهو كم ،يتوقف عليه فليس له اختيار التملك ما دام حمرما   :فإن قلنا
 .(5)أنه ال يصح: األصح :ويف صحته خالف ،لو اشرتى صيدا  
فعود نصفه إليه ينبين على أنه يدخل يف ملكه  ،يعود بنفس الطالق :وإن قلنا

 :األصح :وفيه خالف ،وفيه خالف مبين على أن اإلحرام يقطع دوام امللك ،باإلرث
 .(6)أنه يقطعه

وحيكم  ،يرثه :أحدمها :يقطعه فوجهان :وإن قلنا ،ال يقطعه ورثه :فإن قلنا
 :يرثه فوجهان :وإن قلنا ،(9)ال يرثه مل يعد الشطر إىل الزوج :فإن قلنا ،(8)بزواله/(7)بعده

                                                           
 سقط يف نسخة )ط(، والصواب حذفها.( 1)
 .(630-5/629)انظر: روضة الطالبني  (2)

 (.5/630انظر: روضة الطالبني ) (3)

 .(13/265(، كفاية النبيه )630-5/629انظر: روضة الطالبني ) (4)
(، والنووي 3/502(، العزيز شرح الوجيز )2/425،6/630انظر: روضة الطالبني )( 5)

 والرافعي أطلقا القولني دون تصحيح.

 (.4/180تاج )حتفة احمل (،5/630انظر: روضة الطالبني ) (6)

 ب/ط(./109انتهاء لوحة )( 7)
 (. 4/411انظر: هناية املطلب )( 8)

 مل أقف عليه.( 9)
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 .(1)وينتقل حقه إىل القيمة .ال :وثانيهما .نعم :أظهرمها
ووجد بالثوب  ،ملسلم بثوب مسلما   الكافر عبدا   ف فيما إذا باعواخلالف كاخلال

  ؟هل له الرد ،فرد الثوب بعيب ،ال جيوز أن ميلك الكافر العبد املسلم اختيارا   :عيبا وقلنا
يف عوده إىل  :وحكى اخلالف ،جزم جبواز الرد :واملتويل ،(2)كذا ذكره الغزايل يف البيع

ه انبىن يعود  إلي :وإن قلنا ،ه رجع إىل قيمة نصفهود إليال يع :فإن قلنا ،(3)ملكه بالرد
باإلرث على املذهب هل يزول ملكه عنه عقب ملكه  على أن احملرم إذا ملك صيدا  

 ؟وجيب إرساله
ولزمه إرساله وهو جواب  ،وجيب إرساله رجع ،يزول :فإن قلنا ، تقدم فيه خالف

وكيف جيوز  ،هإرسال نصف نه ال ميكنإإشكال من حيث  (4)(أعرضه)ابن احلداد 
 :ولألصحاب فيه طريقان ؟(5)امساكه ونصفه حملرم

 ،فيما إذا اجتمع حق اهلل :أن وجوب اإلرسال على األقوال املتقدمة :أحدمها
 ؟أم يتساويان ،أم حق األدمي ،هل يٌغلب حق اهلل تعاىل ،وحق األدمي

 :دمناالنصف )وإن قويغرم للزوجة قيمة  ،حق اهلل تعاىل لزمه إرساله :فإن قدمنا
وعليه قيمة النصف حرا لو تلف يف  ،ومل جيز له إرساله ،حق األدمي بقي ملكه للضرورة

فقد قال  ،يتساويان :وإن قلنا (7)(6)(غرم للزوجة قيمة النصفو  ،أو يف يدها ،يده
 ،وغرم ،رز ع فإن أرسل ،واإلرسال ،يف بسيطه يتخري هو يف اإلمساك :والغزايل ،اإلمام

                                                           

 (.5/630الطالبني ) انظر: روضة( 1)

 (.5/97(، حبر املذهب )12/218انظر: اجملموع )( 2)

 (.9/97كفابة النبيه )  انظر: (3)

 كذا يف النسختني، ولعل الصواب )عارضه(.(  4)

( حتقيق 173انظر: املسائل املولدات ص ) (9/431البيان للعمراين )انظر: ( 5)
 عبدالرمحن الدارقي.

 سقط يف نسخة )ز(.( 6)

 (.631-5/630(، روضة الطالبني )8/319ظر: العزيز شرح الوجيز )ان( 7)
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 .(2)لزمه اجلزاء (1)]أتلف[ وإذار ز ك عوإن أمس
غرم هلا قيمة  ،فإن تراضيا على اإلرسال ،اخلرية إليهما :والرافعي ،وقال يف الوسيط

وقد يعرض ذكر  :قال اإلمام. (3)وعليه نصف اجلزاء ،بينهما وإال بقي مشرتكا   ،النصف
وعلم أنه  ،وهو أنه لو وقع إنسان على مريض بني مرضى :مسألة ذكرناها يف األصول

أنه ال يثبت يف هذه حكم  :وقد أخربنا ،وإن انتقل إىل غريه قتله ،إن استقر عليه مات
فال يبعد عندنا  ،ليس هبني ،وإخالء واقعة خطرة عن حكم اهلل تعاىل :وال إثبات :بنفي

انتقالك ابتداء فعل  :وال يبعد أن يقال ،(4)[حكم]وهذا  ،أن ننفي احلرج عنه فيما يفعله
ويؤيد بأن االنتقال إمنا جيب يف مثل ذلك إذا  ، وقع ضرورةما استقرارك استدامة و  ،منك

 .لعظم وقعها ،وهذا يف الدماء حسا   /(5)واملمتنع شرعا كاملمتنع ،أمكن
وقد  ،فإنا قد نبيحه للمحرم ،وكذا الصيد ،ببدعفليس التخيري فيها  :وأما األموال

عني القبول تمن انكسار أحدها أقام أو انتقل  ني أوان والبدولو وقع ب ،نبيح مال الغري
 .ويف املسألة مباحث.(6)بالتخيري

 فرع
 ،(7)والزوج حمرم عاد الصيد كله إليه على املذهب ،لو ارتدت املرأة قبل الدخول

بناء على أن امللك يف الصيد  ،يف عود النصف إليه بالطالق (8)ويأيت فيه اخلالف املتقدم

                                                           

 غري موجودة يف ن سخ املخطوط، لكنها موجودة يف كتب الشافعية.( 1)

 ( حتقيق عوض احلريب.565(، البسيط للغزايل ص )13/211)انظر: هناية املطلب ( 2)

 (.8/319(، العزيز شرح الوجيز )5/97انظر: الوسيط )( 3)

 ة )ط( )حتكم(، والصواب ما أثبته.يف نسخ( 4)

 أ/ط(./110انتهاء لوحة )( 5)

 (.211-13/210انظر: هناية املطلب )( 6)

 (.5/595 )(، روضة الطالبني9/431انظر: البيان للعمراين )( 7)

 (.131انظر: ص )( 8)
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 ؟هل يزول باإلحرام
 .(2)وجب إرساله /(1) وإذا عاد ،وإال عاد ،يزول مل يعد :لناإن ق

وهو وجه ذكرناه يف كتاب احلج  ،وغريه هنا ،كذا ذكره أبو علي  :قال الرافعي
ول عقب إرثه وال يرث الصيد وحكينا عن بعضهم أن ملكه يز  (3)(احملرم)تفريعا على أن 
 .(4)فرق بني البابني

 ،وهبة مع إقباض ،كبيع  ،بسبب الزم ،ن الصداقلو زال ملك الزوجة ع :(5)الرابعة
 ؟فهل له أن يرجع يف نصفه ،مث طلقها قبل الدخول ،أو غريه ،وعاد إليها بشراء
يبنيان على اخلالف يف أن الزائل  :قوالن :وقيل :فيه وجهان :أحدمها :فيه طريقان

 .(6)يرجع فيه :فعلى األول ؟،أو كالذي مل يعد ،كالذي مل يزل  ،العائد
ومها كالوجهني فيما إذا خرج املوهوب عن ملك  ،يرجع إىل بدله :الثاين لىوع

 ،مث عاد ،وفيما إذا خرج املبيع عن ملك املشرتي ؟مث عاد هل لألب الرجوع ،الولد
وفيما إذا خرج املبيع معيبا بعد أن باعه  ؟وأفلس بالثمن هل للبائع أن يرجع فيه

 ؟(7)مث عاد هل يرده ،املشرتي
 ،ورجح ابن احلداد ،وزوال امللك هنا أظهر يف منع الرجوع إليه :قال اإلمام
: والثاين. الرجوع فيه :ورجح األكثرون ،أنه ال يرجع يف الصداق :والشيخ أبو علي

                                                           

 أ/ز[./82انتهاء لوحة ]( 1)

(، كفاية النبيه 388-1/378(، املهذب )8/319ز )انظر: العزيز شرح الوجي( 2)
(7/230.) 

 يف نسخة )ز( )الصوم(.( 3)

 .(8/319انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)
 املسألة الرابعة من الفصل الثالث: يف التصرفات املانعة من الرجوع.أي: ( 5)

 .(12/301، اجملموع )(8/314انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.8/315يز شرح الوجيز )انظر: العز ( 7)
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وفسخ  ،وإن زال بسبب ليس بالزم كما لو باعه بشرط اخليار (1).القطع بأنه يرجع فيه
 ،على ما إذا زال جبهة الزمةفيه مرتب فاخلالف  ،بزوال ملكه :وقلنا ،مث طلقها ،البيع

 (3)(2)وأوىل بثبوت الرجوع إليه
 .(4)ولو رهنته مث انفك قبل الطالق مل مينع قطعا  

هو كما لو زال   :قال القاضي .مث طلقها ،وعجز نفسه ،فكاتبتهولو أصدقها عبدا 
على  وإن مل يزل حقيقة ،ألن ملكه كالزائل عنه ؛اخلالف مث عاد فيكون فيه ،ملكها

 .(8)وأوىل بعدم املنع هنا ،على ذاك (7)[ذا] ينبغي أن يرتب :اإلمام/(6)وقال .(5)املذهب
وال خيار للرجوع  ،وهي اليت أوردها املاوردي ،وخيرج منه طريقة قاطعة بالرجوع

له  :وجيوز أن يقال ،فاملنقول امتناع الرجوع ،ولو كانت الكتابة باقية إىل الطالق ،قطعا  
فقد  ،مث طلقها ،وجوزناه ،مث رجعت بالقول ،ولو دبرته ،(9)قول جواز بيعه أن يرجع على

                                                           

 (.13/80هناية املطلب )انظر: ( 1)

 (.7/353)(، النجم الوهاج 7/412(، حتفة احملتاج )5/628انظر: روضة الطالبني ) (2)

املعتمد يف املذهب: أنه إن زال ملك الزوجة عن الصداق بسبب الزم، كبيع، وحنوه؛ ( 3)
فإن جعلنا امللك للبائع، فهو  ع بشرط اخليار، فللزوج نصف بدله، وإن كان بسبب غري الزم، كالبي

(، 5/682. انظر: روضة الطالبني )كاهلبة قبل القبض، وإن جعلناه للمشرتي، فال رجوع يف العني
 (.6/362(، هناية احملتاج )413-7/412حتفة احملتاج )

 (.4/396، مغين احملتاج )(7/413حتفة احملتاج )انظر: ( 4)

 (.13/266(، كفاية النبيه )8/316جيز )انظر: العزيز شرح الو ( 5)

 ب/ط(./110انتهاء لوحة )( 6)

 يف نسخة )ط( )ذاك(، والصواب ما أثبته.( 7)

 (.13/80هناية املطلب )انظر:  (8)

 (.9/463انظر: احلاوي )( 9)



   

 

 بالطالق املهر تشطر للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

136 

عدمه خمافة رفعه إىل حنفي يرى و  ،وهل يتخري الزوج يف أخذه .(1)تقدم أن فيه طريقني
 .(2)فيه وجهان ؟،لزومه

 .ثم طلقها ،فيما لو وهبت الزوجة الصداق من الزوج الفصل الرابع:
وبعضه قبل  ،للمرأة أن تعفو عن نصف الصداق :أحدمها :ونقدم عليه مقدمتني

 .نعم :القدمي :فيه قوالن ؟وهل لوليها العفو عنه .قبل الدخول وبعده ،الطالق وبعده
وئ وئ ) :ومها راجعان إىل اختالف العلتني يف قوله تعاىل .(3)ال :الصحيح :واجلديد

  أن لهبالقدمي :فإن قلنا ،(5)أو الزوج ،أن املراد به الويل (4)(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
 :فله شروط ،العفو

 .وإن عال دون غريمها ،واجلد ،وهو األب ،أن يكون جمربا :أحدها
 (6)(هلا)فإن كانت سيدة مل يكن  ،أن ال تكون املرأة مالكة أمر نفسها :الثاين

بأن كانت ثيبا صغرية على  ؛االستقالل بتزوجيها (7)ما(هل)وكذلك إن مل يكن  ،ذلك
 .(8)املشهور

 .قبل الدخول يكونأن  :الثالثة
فإن كان العفو مع  ،(9)وفيه وجه ،فال ،فأما بعده ،الرابع: أن يكون قبل الطالق

                                                           

 (.130انظر: ص )( 1)

 (.9/444(، حبر املذهب )9/462انظر: احلاوي )( 2)

 (.5/81نظر: األم )ا (3)

 (.237سورة البقرة. رقم اآلية )( 4)
 (.1/321انظر: تفسري البغوي )( 5)

 كذا يف النسختني، والصواب )له( ليستقيم املعىن.(  6)

 نسخة )ز( )هلا(، والصواب )له( ليستقيم الكالم.يف ( 7)
 .(8/321انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)

= والثالث: أن يكون بعد الطالق، أما العفوعي: املصنف خالف املذهب، قال الراف( 9)
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بأن اختلع الويل الصغرية على نصف الصداق الذي تستحقه بعد الطالق  ،الطالق
 :فوجهان

 .(1)أنه األشبه :وقال الرافعي .وجزم به مجاعة ،أنه يصح :أحدمها
 .ه ال يصحوجزم به مجاعة أن :وثانيهما
 ،أو دينا   ،نا  فإن أصدقها عي ،يف ذمة الزوج باقيا   أن يكون الصداق دينا   :اخلامس

 :وقال الشيخ أبو حممد ،(3)وتابعه املتويل ،(2)فقبضته مل يكن له ذلك كذا قاله القاضي
 .(5)والفوراين ،وهو مقتضى كالم العراقيني ،(4)له ذلك كما يف الدين

 :فيه وجهان ؟هر البكر اجملنونةوهل للمجرب أن يعفو عن م
 ،تزويج الصغرية اجملنونة البكر ،واجلد ،وهو مفرع على أن لألب ،ال :أصحهما
وليس له العفو عن صداق البكر  ،بأنه ال يزوجها فليس له العفو قطعا   :وأما على القول

العفو  (8)[ميلك] وبناه بعضهم على أنه هل ،(7)الرشيدة على الصحيح/(6)البالغة العاقلة
 ؟عن مهر الصغرية
 ،أو ألنه يتصرف هلا باملصلحة ،اكتسبه فإذا أسقطه كأنه مل يكتسبهألنه مال 

 (9)(هل)وأراد جدها العفو  ،ومات ،ويقرب منه وجهان ذكرومها فيما إذا زوجها األب
                                                                                                                                                             

  .(5/632، روضة الطالبني )(8/322العزيز شرح الوجيز ) . انظر:قبله، فال يصح=

 (.8/322جيز )العزيز شرح الو انظر:  (1)

 مل أقف على هذا القول، وال عمن نقل عنه.( 2)

 .(184انظر: التتمة ص ) (3)

 (.8/322انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.106املطلب العايل حتقيق: أمحد العويف ص) انظر:( 5)

 أ/ط(./111انتهاء لوحة )( 6)
 (.8/321انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)

 )ملك(، والصواب ما أثبته.يف نسخة )ط( ( 8)

 يف نسخة )ز( )وهل(.( 9)
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بناه بعضهم على الوجهني  ؟الرشيدة بغري إذهنا /(2) اق البكر البالغةقبض صد (1)لألب
كالبكر الصغرية عند اإلمام   ،بكر البالغ السفيهةوال ،(3)وقطع مجاعة باملنع ،عنه يف العفو
 .(4)وعند املتويل كاجملنونة ،يف العفو

وطلقها  ،يف صلب النكاح بوطئ شبهة (5))...( ،الصغرية ولو زوج اجملرب البكر
زوج ولو مات ال ،أنه ليس له العفو عن صداقها :فأظهر الوجهني ،الزوج قبل الدخول

 ،املوت مقرر كالدخول فليس له العفو :إن قلنا :ه  قبل الدخول قال املتويلعن زوجت
أو  ،بنه الصغرياولو زوج ، واثبات العفو له بعيد غريب .انتهى .(6)وإال كان له العفو

 أو ،أو ردة املرأة قبل الدخول ،أو السفيه مبهر فرجع إليه بانفساخ النكاح برضاع ،اجملنون
واجلد العفو  ،أو نصفه بالطالق مل جيز لألب ،فعاد املهر إليه بذلك ، السفيهابنه الكبري

 .(7)واحدا   عنه قوال  
 :أو الزوجة ،لفاظ التبرع الصادرة من الزوجأالمقدمة الثانية في 

فإن كان دينا فقد  ،أو عينا   ،إما أن يكون دينا   ،والواجب بالطالق قبل الدخول
 أو دينا   ،وقد كان عينا   ،بأن يكون أقبضها ،يف ذمتها وقد يكون ،يكون يف ذمة الزوج

 ،فإن تربع مستحقه بإسقاطه ،أو تلف يف يدها ،واستهلكته ،فتصرفت فيه ،يف ذمته
 :لفاظأسقط بأحد ستة 
أنه   :وفيه وجه ،(8)وكذلك الرتك على الصحيح ،واإلبراء ،واإلسقاط ،لفظ العفو

                                                           

 يف نسخة )ز( )للمجرب(.( 1)

 .[ز/ب/82]انتهاء لوحة ( 2)
 (.322-8/321الوجيز )انظر: العزيز شرح  (3)

 (.13/152، هناية املطلب )(، حتقيق: حصة السديس185التتمة ص )انظر: ( 4)

 هنا كلمة غري واضحة.( 5)

 (.244-13/243( حتقيق حصة السديس، كفاية النبيه )186)انظر: التتمة ص ( 6)

 (.7/358(، النجم الوهاج )9/441انظر: البيان ) (7)
 (.5/631(، روضة الطالبني )8/320ز )انظر: العزيز شرح الوجي (8)
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 ،وال غريه على املذهب ، قبول يف الصداقوال حتتاج هذه األلفاظ األربعة إىل ،كناية
اإلتفاق يف لفظ  :وادعى اإلمام ،(1)والتمليك على الصحيح فيهما ،وكذا لفظ اهلبة

ويف احتياجها إىل قبول تفريعا على املذهب أن لفظ اإلبراء حيتاج إىل قبول فيه  ،(2)اهلبة
 :وجهان

 .املعىن (4)ومأخذمها النظر إىل (3)وبه جزم البغوي ،ال :أظهرمها
فطريقه  ،أو الزوجة بالنصف اآلخر ،/الزوج (5)وإن تربع من الصداق يف ذمته من

 ،وال ينتظم لفظ العفو ،فإنه ابتداء هبة ،ويقبل اآلخر ويقبضه ،وميلكه (6)[يقبله]أن 
أن نصفه ال يعود إليه  :وقلنا ،واإلبراء من جهته إال إن كان الصداق يف ذمة الزوج

أو  ،عفوت :فيسقط حقه بقوله ،ومل خيرت بعد ،على االختيارتوقف بل ي (7)(بالطالق)
ويبقى مجيع  ،وحنوه كما لو عفى عن الشفعة ،حقي من االختيار ،أو أسقطت ،تركت

 .(8)الصداق يف ذمته
وال يسقط ذلك بلفظ  ،يف يده فالتربع فيها هبة ممن هي اق عينا  وإن كان الصد

 ،والتمليك ،وحيصل بلفظ اهلبة ،ه التمليكنوى بوإن  (9)(قبل)واإلسقاط وإن  ،اإلبراء

                                                           
 (.5/631(، روضة الطالبني )8/320انظر: العزيز شرح الوجيز )( 1)

 (.13/153)انظر: هناية املطلب ( 2)

 (.5/517انظر: التهذيب )( 3)

 يف نسخة )ز( )اللفظ أو(، والصواب حذفها.( 4)

 ب/ط(./111انتهاء لوحة )( 5)

 له(.كذا يف املخطوط، والصواب )ينق(  6)

 يف نسخة )ز( )بالبطالن(.( 7)

 (.5/632(، روضة الطالبني )8/320انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)

 املخطوط، ومل يتضح يل معناها.كذا يف (  9)
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 .(1)وإمكان القبض ،ويفتقر إىل القبول

 .لعدم اجلهة خالف تقدم يف الرهن ؛توقفه على إذن جديد يف القبضويف 
 :ويف حصوله بلفظ العفو وجهان

وهو  ،وصححه صاحب البيان ،إىل معظم احملققني :ونسبه اإلمام .أحدمها ال
 .(2)هو املشهور :وقال الغزايل ،ديمقتضى كالم املاور 

 ،وظاهر نصه يف األم ،(3)أنه حيصل يف الصداق خاصة لظاهر القرآن :وثانيهما
وقال  ،هو املذهب :وقال املتويل ،وصححه البغوي ،واقتصر عليه مجاعة من العراقيني

 .(4)العفو نه يطرد  يف كل هبة فيصح بلفظإ :البندنيجي
 :يقانيف يد الزوج عند الطالق طر  واعلم أن لكل عني صداق توجد

 .(5)(قبضها)أن يكون أخذها منها بعد أن  :أحدمها
وعلى هذا يزداد النظر  ،عليها من قبل األصداق أن تكون يده مستمرة :وثانيهما
كهبة املبيع من البائع قبل القبض على القول بأن الصداق مضمون يف   ،يف أن تربعها
 .(6)قديده ضمان ع

                                                           
 (.5/632انظر: روضة الطالبني ) (1)

(، 9/520(، احلاوي )9/442(، البيان للعمراين )13/153انظر: هناية املطلب )( 2)
 (.5/98الوسيط )

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ...)يشري إىل قوله تعاىل: ( 3)

 (.237سورة البقرة آية ) (...ۆئ

(، وهو 8/321(، العزيز شرح الوجيز )5/516(، التهذيب )81-5/80)انظر: األم ( 4)
 (.3/219األظهر. انظر: أسىن املطالب ص )

 كذا يف النسختني، ولعل الصواب )أقبضها(؛ ليستقيم الكالم.(  5)

 (.5/632، روضة الطالبني )(8/321عزيز شرح الوجيز )الانظر: ( 6)
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فإن علمت  ،مهر املثلوإن عفت عن  ،فعفت عنه لغا ،فاسدا   داقا  ولو مسى هلا ص
 :وإن جهلته فثالثة أقوال ،قدره صح

 .صحة ضمان اجملهول :وهذان مبنيان على قول .ال :وأصحهما ،يصح ا:حدمهأ
وال يبلغ  ،ولو علمت أنه ال ينقص عن مائة، أنه يصح يف القدر املتيقن :والثالث

 :فقوالنائة إىل الف أبرأتك من م :فقالت ،الفا
 .(1)أنه يربأ ونقله عن النص :أصحهما :قال ابن الصباغ

 فروع
ال  :فإن كان الصداق عينا قال املاوردي ،من الزوجني معا   لو وقع العفو :األول

 ،(2)الشطر يعود إليه بنفس الطالق :إن قلنا ،وكذا عفو الزوج ،يصح عفو الزوجة حبال
 .عفوه/(3)واألصح

وعفو  ،فكذا هنا ،فعفوها لو انفرد مل يصح ،فإن كان على الزوجة ،وإن كان دينا  
اإلبراء ال يفتقر إىل القبول  (5)(و)بنفس الطالق  /(4) الشطر يعود إليه :الزوج إن قلنا

البد من القبول مل  :فإن قلنا ،ال يعود إليه إال باختيار التملك :وكذا إن قلنا ،يصح
وإن كان الدين على الزوج فعفو املرأة ، يصح غي أنفينب ،يصح إال أن يقبل عقب عفوها

وعفو  ،يفتقر إليه فاحلكم كما تقدم :وإن قلنا ،ال يفتقر إىل القبول صحيح :إذا قلنا
 .(6)يتوقف على االختيار صح :وإن قلنا ،لطالقنه عاد إليه باإ :الزوج ال يصح إن قلنا

                                                           

 (.16/370وع )(، اجملم9/443انظر: البيان للعمراين )( 1)

 (.9/520انظر: احلاوي )( 2)

 أ/ط(./112انتهاء لوحة )( 3)

 .[ز/أ/83]انتهاء لوحة ( 4)

 يف نسخة )ط( )أن(، والصواب حذفها.( 5)

 (.9/496(، حبر املذهب )9/519انظر: احلاوي )( 6)
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وال  ،رمهانه على أن يكأو أبرأته م ،وهو دين عليه ،لو وهبته صداقها :الثاين
 (2)(أو) ،نه متليكإ :أنه ال يصح سواء قلنا :(1)أفىت ابن الصالح ،يتزوج عليها

 .(3)سقاطإ
إذا  (4)(أما) ،إمنا يصح اإلبراء إذا كان عن طيب نفس منها :قال الغزايل :الثالث

فاضطرت إىل إبرائه ظلما للخالص مل يصح  ،وضيق عليها بسوء اخللق ،أساء إليها
والقلب قد يريد  ،وطيبة النفس عن طيبة القلب ،براء ال عن طيب النفسإألنه  ؛طنابا

وطيب النفس أن تسمح   ،كما يريد احلجامة والنفس تكرهها  ،تطيب به النفس ماال  
 .هذا متام املقدمتني ،(5)بذلك ال لرفع ضرر فهو إكراه عليه

 :الطالق صور رجعنا إىل املقصود فنقول يف رجوع الصداق إىل الزوج قبل
كما لو باعته منه فإذا   أن يعود إليه مبعاوضة من الزوجة إذا كان معينا   :إحداها

 ،أو قيمة سواء كانت املعاوضة بثمن املثل ،قبل الدخول رجعت إىل بدله من مثلطلقها 
 .(6)و مبحاباة كما لو باعته من غريهأ

                                                           

عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى بن أيب نصر تقي الدين هو: أبو عمرو، ( 1)
، ولد سنة صالح الدين أيب القاسم النصري نسبة إىل جده أيب نصر الكردي الشهرزوريبن 

ه(، من مصنفاته: مشكل الوسيط، الفتاوى، أدب املفيت واملستفيت، 643ه(، مات سنة )577)
(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 8/326انظر: طبقات الشافعية للسبكي )فوائد الرحلة. 

(2/113.) 

 ة )ز( )و(.يف نسخ( 2)

 (.2/427انظر: فتاوى ابن الصالح )( 3)

 يف نسخة )ز( )ما(.( 4)

 (.7/356(انظر: النجم الوهاج )5)

 (.5/98انظر: الوسيط )( 6)
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مث طلقها  ،وأقبضته ،ني منهلعا (1)(وهبته)كما لو   ،أن يعود إليه ال مبعاوضة :الثانية
 :قبل الدخول فقوالن

وقال ، (2)وصححه البغوي ،أنه ال يرجع عليها بشيء :وأحد قويل اجلديد ،القدمي
أنه يرجع عليها بنصف بدله  :وأصحهما عند األكثرين ،هو املذهب :صاحب الكايف

فإن  ،بالثمنمث أفلس  ،أو قيمة خبالف ما لو وهب املشرتي املبيع من البائع ،من مثل
بل وهبته  ،وإن مل يكن قبضها منه ،وطردمها احلناطي فيه ،به قطعا (3)(املطالبة)للبائع 

بأنه مضمون ضمان العقد على  :اهلبة على القول منه وهو يف يده فصحت هذه
فهي  :فإن صححناه ،وبيعه منه قبل قبضه ،من البائع)يف صحة هبة املبيع /(4)اخلالف

 ،خالف مر يف كتاب الرهن (5)(لزم به هذه اهلبةتوفيما  ،يده هبة الشيء ممن هو يف
 :طريقانولزمت ففي منعها الرجوع  ،صحتوحيث 

 .(6)طرد القولني :أشهرمها وأصحهما
 .(7)القطع بأنه ال يرجع عليها بشيء :وثانيهما

 :وإذا مجعت بني الصورتني حصلت ثالثة أقوال فيها
وإن كان قبله  ،لهعليها بنصف بد بعد القبض رجع ةإن كانت اهلب :ثالثها

على اهلبة فإن كان  ] الرجوع عليها إذا مل يكن كافأهاوحمل عدم  :قال املاوردي .(8)فال

                                                           

 كذا يف النسختني، ولعل الصواب )وهبت(.(  1)

 (.5/517انظر: التهذيب )( 2)

 يف النسختني )املضاربة(، والصواب ما أثبته.( 3)

 ب/ط(./112لوحة )انتهاء ( 4)

 يوجد تكرار هذه اجلملة يف نسخة )ط(، والصواب حذفها.( 5)
 (.324-8/323انظر: العزيز شرح الوجيز )( 6)

 (.8/323انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)

 مل أقف عليه.( 8)
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 .(2)ففي الرجوع وجهان خمرجان من اخلالف يف وجوب املكافأة (1)[كافأها
 :ولو وهبته منه على أنه إن طلقها كان ذلك عما يستحقه بالطالق فوجهان

فرتجع يف نصفه عند  ،ويبقى الصداق على ملكها ،ةاهلب تفسد :أحدمها
 .(3)الطالق

 .هذه زكاة مايل معجلة :وقال ،وال رجوع له كما لو عجل الزكاة ،تصح :وثانيهما
 ،فتصح ،وليكونا مبنيني على أن اهلبة املطلقة متنع فهذا تصريح مبقتضاها :قال الرافعي

 .(4)دفسدت بالشرط الفاس .ال :وإن قلنا ،وال رجوع
مث طلقها فرتتب على ما إذا   ،لثالثة: أن يكون الصداق دينا يف ذمته أبرأته منها

 :وإن قلنا يرجع مث  فهنا قوالن ،ال يرجع مث  فهنا أوىل :فإن قلنا ،كان عينا وهبتها منه
 .(5)أنه ال يرجع :أصحهما

 ؟أم متليك ،وبىن املتويل اخلالف على أن اإلبراء اسقاط
ويقرب منه قول  ،(6)متليك كان كهبة العني :وإن قلنا ،عفال رجو اسقاط  :إن قلنا

 ؟(8)اإلبراء حيتاج إىل القبول أم ال (7)[أن]أنه يلتفت إىل  :اإلمام

                                                           

 )ط(، والصواب إثباهتا.سقط يف ( 1)

 (.522-9/521انظر: احلاوي )( 2)

 (.3/219أسىن املطالب )وهو األظهر. انظر ( 3)

 (.8/325انظر: العزيز شرح الوجيز )( 4)
 (.8/324انظر: العزيز شرح الوجيز ) (5)

 .(، حتقيق: حصة السديس187التتمة ص ) انظر: (6)

 يف )ط(، والصواب إثباهتا.سقط ( 7)

 (.13/154هناية املطلب ) انظر:( 8)
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ويف منعه  ،فإنه يصح على املذهب ،يف ذمته وهبته منه الرابعة: أن يكون دينا  
 .(1)ظاهروهو ال ،وأوىل باملنع ،براءالرجوع قوالن مرتبان على اإل

مث طلقها قبل الدخول ففي منعه  ،مث وهبته له ،قبضته منه : أن يكون دينا  اخلامسة
نه لو إ :هذا إذا قلنا :قال املتويل .(2)وأوىل بالرجوع ،الرجوع قوالن مرتبان على الرابعة

 ،(3)ال يتعني فله الرجوع قطعا   :أما إذا قلنا ،واملقبوض بيدها فتعني حقه فيه ،طلقها
مث اقتضى  ،أو أبرأته منه ،ربع فيما إذا وهبت منه الصداقن يف الصور األوجيري القوال

 ،أو ردهتا ،أو ردته/(5)،بانفساخ النكاح قبل الدخول بإسالمه /(4) ال عود الكل إليهاحل
 ؟يهاأو فسخ أحدمها بعيب اآلخر وحنوه هل جيري ببدله كله عل ،أو إسالمها

من جهة املرجوع إليه  ك العوضوقد مل ،ويف كل موضع اقتضى احلال الرجوع
ردها فهل  (6)(أحدمها)وأراد  ،ووهب العبد من بائع اجلارية ،كما لو باع عبدا جبارية  جمانا  

 ؟له ذلك واملطالبة بقيمة العبد
أو ، (8)[هالكها] أطلع على عيب هبا بعدطلب األرش إذا  (7)[له] ويف أنه هل

 (9)؟بعد حدوث عيب هبا مانع من الرد

                                                           

 (.5/633)(، روضة الطالبني 5/98انظر: الوسيط )( 1)

 (.9/434(، البيان للعمراين )5/98انظر: الوسيط )( 2)

 .(13/276كفاية النبيه )  انظر:( 3)

 .[ز/ب/83]انتهاء لوحة ( 4)

 أ/ط(./113انتهاء لوحة )( 5)

 يف نسخة )ز( )أحدها(.( 6)

 لصواب إثباهتا.سقط يف نسخة )ط(، وا( 7)

 يف نسخة )ط( )إهالكها(، والصواب ما أثبته.( 8)
 (.5/633انظر: روضة الطالبني ) (9)
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هل للمكاتب مطالبته  .وعتق ،لسيد املكاتب عن النجومو أبرأ اوفيما ل 
 (1)؟باإليفاء

وسلمها  ،وحكم له احلاكم ،وأقام شاهدين ،يف يد إنسان وفيما لو أدعى عينا  
ال يغرمون شهود امل :وقلنا ،مث رجعا عن الشهادة ،فوهبها املدعي من املدعى عليه ،إليه

 (2)؟هل يغرمان ،إذا رجعوا
ولو وهب املريض  :قال املتويل .(3)وصححها النووي ،نعقاطعة بامل وهنا طريقة

مث مات املوروث فهل  ،فوهبه املوهوب له من الوارث ،خيرج من ثالثة لغري وارثه ماال  
 ؟للوارث أن يغرم املوهوب له قيمة املال

 .(4)ومنهم من فرق ،وجهني كما يف الصداقهو على  :من األصحاب من قال
 فرعان

انبىن ذلك  ،مث طلقها قبل الدخول ،وهبت من الزوج نصف الصداق ذاإ :األول
فهبة البعض  ،نصفهبة الكل ال متنع الرجوع بال :فإن قلنا ،على ما إذا وهبته الكل

 يرجع؟ (6)(من)وعلى هذا فإىل  ،(5)أوىل
 :فيه ثالثة أقوال

ع إىل أنه يرج :وأظهرمها ،(7)وجزم به صاحب البيان ،إىل النصف الباقي :أحدها

                                                           
 انظر: املصدر السابق. (1)

 انظر: املصدر السابق.( 2)

 .(634-5/633روضة الطالبني )انظر: ( 3)

 (.8/324(، حتقيق حصة السديس. العزيز شرح الوجيز )191انظر: التتمة ص )( 4)

 (.5/517نظر: التهذيب )ا( 5)

 كذا يف النسختني، ولعل الصواب )ما(.(  6)

 (.9/435انظر: البيان للعمراين )( 7)
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 (1).أو قيمة ،وربع بدل الكل من مثل ،ف الباقينص
وهذان القوالن يرجعان إىل القولني يف أن تصرف الشريك يف قدر حصته من 

 (2)؟العني املشرتكة هل ي رتك عند اإلطالق على حصته أم يتسع يف الكل
 ،وبني أن يأخذ نصف الباقي ،أنه يتخري بني أن يأخذ بدل النصف :وثالثها

والقوالن األخريان مأخوذان من نصه على قولني فيما إذا أصدقها  ،(3)بع الكلوبدل ر 
 .(4)ويضّمنها نصف التالف ،أنه يشركها يف الباقي :أصحهما ،إنائني فانكسر أحدمها

هلا يف  أن له أن يرجع بنصف قيمتهما إال أن يشاء أن يكون شريكا   :والثاين
هو مأخوذ من نص له  :ال قومفق :ولا األوأم ،(5)ويضمنها نصف قيمة اهلالك ،الباقي

وقيل هو  ،كله إذا كان نصف الصداق/(6)ثالث يف اإلنائني أنه يرجع يف اإلناء الصحيح
 مث ،وقد أدى نصف الثمن :ومات أحدمها ،مأخوذ من نصه فيما إذا اشرتى عبدين

 ،شاةفيما لو أصدقها أربعني  :وجتري األقوال، (7)أفلس أنه يرجع يف العبد الباقي
ين شاة من يرجع إىل عشر  :وطلقها قبل الدخول ففي قول ،فأخرجت منها شاة زكاة

 .املخرج يف نصيبها (8)(وينحصر)الباقي 

                                                           
 (.8/325العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 1)

 مل أقف عليه.( 2)

 (.8/326انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.5/66انظر: األم )( 4)

 (.5/66انظر: األم )( 5)

 .ب(/113انتهاء لوحة )( 6)

 (.206-3/205انظر: األم )( 7)

 يف نسخة )ز( )وحيصر(.( 8)
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يتخري  :ويف قول ثالث ،ونصف قيمة الشاة ،يرجع إىل نصف الباقي :ويف قول
 يتخريأنه  :وفيه وجه رابع ،اةوقد تقدمت املسألة يف الزك ،وبني قيمة العشرين ،بني ذلك

 .(1)والثاين األول،بني مقتضى القول 
وطلقها قبل  ،أو باعته ،فيما إذا وهبت النصف من أجنيب :وجتري األقوال

أن هبة الكل مينع الرجوع فثالثة  :وإن قلنا ،(2)ومنهم من قطع هنا باألول ،الدخول
 :أقوال أيضا  

 .قيويرجع الزوج بالنصف البا ،أن اهلبة تنحصر يف خالص حقها :أحدها
والذي اهتبه  ،وال يرجع بشيء ،أن حقه ينحصر فيما اهتبه :وهو األصح :والثاين

 .(3)هو حقه تعجله
الص نصفه اخل ويكون املوهوب مشاعا   ،أنه يرجع بنصف الباقي :والثالث

 .(4)ونصفه اخلالص له معجل ،للموهوب
وجيعل  ،وقيمة نصف املوهوب ،أنه يرجع بنصف الباقي :اإلمام وغريه بدله وحكى

وبني أن يرجع  ،أنه يتخري بني أن يرجع بالنصف الباقي :وقوال آخر ،املوهوب كالتالف
 .(5)ونصف قيمة املوهوب ،بنصف نصفه

 .(6)فهذه مخسة أقوال ،لقول على هذا القولال جييء هذا ا :وقال اإلمام والغزايل

                                                           

 (.30-6/29(، اجملموع )3/95(، حبر املذهب )13/158انظر: هناية املطلب )( 1)

 .(5/99انظر: الوسيط ) (2)
 .(5/634انظر: روضة الطالبني ) (3)

 (.13/277(، كفاية النبيه )5/634انظر: روضة الطالبني )( 4)

 .(13/158املطلب )هناية انظر: ( 5)

، النجم الوهاج (5/634روضة الطالبني )(، 160-13/159انظر: هناية املطلب )( 6)
(7/355.) 
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األول  فله على ،اهلبة ال متنع الرجوع :فإن قلنا ،وإن كانت وهبت منه الثلث
له نصف  :وعلى الثاين ،فيحصل له مخسة أسداسه ،صف اجلملة مما بقي يف يدهان

 وبني نصف ،صف الكليتخري بني ن :وعلى الثالث) ،ونصف بدل املوهوب ،الباقي
يأخذ من الباقي  :فعلى األول ،أهنا متنع :وإن قلنا (2)ب(ونصف بدل املوهو  ،الباقي /(1)

يرجع بربع  :وعلى الثاين ،ول على القول بعدم املنعنصف الكل كما هو على القول األ
 .(3)يرجع بنصف الباقي خاصة :وعلى الثالث ،ليكمل له باملوهوب النصف ؛الباقي

 :إن قلنا :قال صاحب التتمة ،مث طلقها ،دينا فأبرأته عن نصفهولو كان الصداق 
وإن قلنا  ،يضا  هذا النصف الباقي أ/(4)يسقط عنه ،ليهالو أبرأته عن اجلميع يرجع ع

 :يرجع بشيء فوجهان (5)()ال
 .من حصته ويكون الذي أبرأته عنه حمسوبا   ،أنه ال يسقط عنه شيء :أحدمها
 ،ولو أبرأ البائع املشرتي عن نصف الثمن :قال ،أنه يربأ عن نصف الباقي :والثاين

ن برأه عولو أ ،مث أراد املشرتي رد املبيع بعيب فاحلكم فيه كاإلبراء عن نصف الصداق
فالظاهر  ،أرشه قدر العشر ،ث عنده عيب مث أطلع على عيب قدميعشر الثمن وحد

 .(6)عنه إىل األرش وال يتصرف فيما أبرأ ،أنه ي طاِلب باألرش

                                                           

 .[ز/أ/84]انتهاء لوحة ( 1)

 هذه اجلملة مكررة يف النسختني، والصواب حذفها.( 2)

 (.8/326انظر: العزيز شرح الوجيز )( 3)

 أ/ط(./114انتهاء لوحة )( 4)

 (.سقط يف نسخة )ز( 5)

الغرر  (،13/277(، حتقيق: حصة السديس، كفاية النبيه )194) انظر: التتمة ص( 6)
 (.3/219والوجه األول أوجه. انظر: أسىن املطالب ) (.4/203البهية )



   

 

 بالطالق املهر تشطر للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

150 

فإن خالعته  ،قبل الدخول يشطر على املذهب (1)تقدم أن اخللع :الفرع الثاين
فإن اتفقا جاءت أقوال  ،وهلا عليه نصف املهر ،على شيء غري الصداق فله املسمى

فعلى القول بتوقف عود الشطر إىل الزوج  ،وإن خالعته على مجيع الصداق ،التقاص
ومثل  ،بدله من قيمة يف املتقوم (2)(شطر)فإن اختار التملك رجع  ،على االختيار يصح

 .(3)يف املثلي
 ،وماله ،فقد خالعته على ماهلا ،أنه يعود إليه بنفس الطالق :وعلى املذهب

بقي هلا  ،يصح (4)()ال :إن قلنا ، التفريقويف نصيبها قوال ،فتبطل التسمية يف نصيبه
وبدل  ،وهو اجلديد ،مهر املثل (5)جوبويف ماله عليها القوالن يف و  ،نصف الصداق

 .(6)وقد يتفق الواجبان فتقع يف صورة التقاص ،املسمى
فإن  ،والتفريق ،طريثبت للزوج اخليار إن جهل احلال يف التش ،يصح :وإن قلنا

وإن أجاز خرج على القولني  ،وبدل املسمى ،مهر املثلفسخ عاد القوالن يف الرجوع إىل 
الكل فال  :أو القسط إن قلنا ،يف أن البائع إذا أجاز البيع يف شطره يلزمه كل الثمن

القسط  :وإن قلنا ،وال يرجع عليها بشيء ،شيء له سوى النصف الذي صح اخللع فيه
عليها بنصف مهر املثل يف اجلديد وببدل نصفه  (7)[فريجع] ف عوض اخللعبطل نص

                                                           

 (.85انظر: ص )( 1)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )بشطر(.(  2)

 (.635-5/634روضة الطالبني )(، 13/165انظر: هناية املطلب )( 3)

 سقط يف نسخة )ز(.( 4)

 يف نسخة )ز( زيادة كلمة )نصيبه(، والصواب حذفها.( 5)

 (.1/372ر )انظر: كفاية األخيا( 6)

 يف نسخة )ط( )فرجع(، والصواب ما أثبته.( 7)
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 قال ابن الصباغ وال فرق بني أن يكون الصداق دينا  ، من مثل أو قيمة يف القدمي
 .(1)وعينا  

ك على النصف الذي خالعت :فطريقها أن يقول ،وإن خالعته على نصف املهر
 ،ن كان عينا  وإ ،ع الصداقد إليه مجيفيصح ويعو  ،يل بعد الطالق مأو يسل ،يبقى يل

ينبنيان على أن أحد  :وإن خالعته على نصفه مطلقا فقوالن ،وبرىء منه إن كان دينا  
فعلى  ؟،يتسع ،أو/(2)الشريكني إذا تصرف يف العني املشرتكة ينزل تصرفه على نصيبه

 .(3)وصححه بعضهم ،واحلكم كما لو قيدته به ،األول ينزل على نصفها
فتبطل  ،ونصف نصيبه ،وهو األصح قد خالعها عن نصف نصيبها :لثاينوعلى ا

ال يصح بقي هلا عليه  :فإن قلنا ،ويف نصف نصيبها قوال التفريق ،يف نصف نصيبه قطعا  
ومثل نصف الصداق إن كان  ،وله عليها مهر املثل على الصحيح ،نصف الصداق

 ،حيصل يف صورة التقاصوقد  ،على القول اآلخري ونصف قيمته إن كان متقوما   ،مثليا  
وإن أجاز بقي هلا عليه ربع  ،فاحلكم كما تقدم ،فإن فسخ ،ال يصح جيرب :وإن قلنا
 .(4)وربعه باخللع ،وخلص هلا ثالثة أرباعه نصفه بالتشطري ،الصداق

وعلى هذا . نعم :وأظهرمها .ال :أحدمها :آخر قوالن ويف استحقاقه مع ذلك شيئا  
 ،أو قيمته ،يستحق ربع مثل الصداق :فساد الصداق أحدمها ران يفففيه القوالن املذكو 

 .(5)نصف مهر املثل :وأصحهما

                                                           

 (.8/327(، العزيز شرح الوجيز )13/165انظر: هناية املطلب )( 1)

 ط(./ب/114انتهاء لوحة )( 2)
(، املطلب العايل حتقيق ص أمحد العويف 328-8/327العزيز شرح الوجيز )انظر:  (3)

(142.) 

(، الغرر البهية 366-16/365(، اجملموع )9/437)انظر: البيان للعمراين ( 4)
 .(328-8/327العزيز شرح الوجيز ) ،(4/204)

 .(525-9/524احلاوي )انظر:  (5)
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ويقول كل  ،ومن األصحاب من حيذف النظر إىل تفريق الصفقة :قال الرافعي
إال أنه إذا مت  أو نصفه عوضا   ،فلها أن جتعله كله ،الصداق هلا إىل أن حيصل الفراق

 ،وتلفت نصفها قبل القبض ،على عني لو خالعهافهو كما  ،اخللع سقط النصف
 .(2)انتهى (1)[وإىل بدل التالف يف قول]ون الرجوع إىل مهر املثل يف قول فيك

وقطع  ،ومنهم من مل خيرج املسألة على اخلالف يف التصرف يف املشرتك
 فإن ،ميلك الشطر بالطالق :تفريع على أنه /(4) وهذا كله ،على اإلشاعة (3)(بالتنزيل)

وهل يرجع  ،ويرجع عليها بالنصف ،بتوقفه على االختيار صح باخللع بالنصف :اقلن
 .(5)فيه األقوال؟ أو خيري ،أو بنصفه ونصف بدله ،دهابالنصف الباقي بي

 :فإن قلنا :قال ابن الصباغ ،فخالعها على نصفه ،يف ذمته وإن كان الصداق دينا  
وال يتصرف إىل  ، نصف نصيبهاميلك الشطر بالطالق فسدت التسمية يف اخللع يف

أو مهر  ،ويف الرجوع عليها ببدله ،ويف فسادها يف النصف اآلخر القوالن (6)(نصيبها)
 ،ال ميلكه إال باالختيار صح اخللع على ما مسى فيه :قلنا (7)[وإن] ،املثل القوالن

 .(8)قط الباقي عن ذمته باختيارهويس
  

                                                           

 إثباهتا.سقط يف نسخة )ط(، والصواب ( 1)

 (.8/328انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)

 يف نسخة )ز( )بالتنزل(.( 3)

 .[ز/ب/84]انتهاء لوحة ( 4)

(، روضة الطالبني 9/437(، البيان للعمراين )168-13/167هناية املطلب )انظر: ( 5)
(5/635.) 

 يف نسخة )ز( )نفسها(.( 6)

 يف نسخة )ط( )فإن(، والصواب ما أثبته.( 7)

 (.9/526، احلاوي )(9/437البيان للعمراين )ظر: ان (8)
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 (1)في المتعة: الفصل الخامس
 .وقدرها ،والنظر يف حمل وجوهبا ،(2)ديد الصحيحة على اجلوهي واجب

 :وفي المطلقات ،والنظر فيه في أنواع الفراق ،المحل :النظر األول
واحلاصلة يف  ،باملوت (3)(وفرقة )حتصل ،فرقة حتصل يف احلياة :الفراق فنوعانأما 

 .(5)وغريه ،إىل طالق/(4)احلياة تنقسم
 :امثالثة أقس فاملطلقات (6)(املطلقات)فأما 

وادعى  ،ساملفوضة لبضعها هلا املتعة مهما طلقت قبل الفرض واملسي :أحدها
وذلك واجب هلا بالطالق  ،وليس كذلك ،(7)اإلمجاع على وجوهبا هلذه ،والغزايل ،اإلمام

 .(8)وأما مفوضة املهر فحكمها حكم املسمى هلا مهر ،وبالعقد يف القدمي ،يف اجلديد
أو شطر مهر املثل  ،ر املسمى يف العقدالدخول وجب هلا شط الثانية: مطلقة قبل

                                                           

 به ويتبلغ به.( املتعة لغة: املتعة واملتاع يف األصل: كل شيء ينتفع به ويتزود 1)

واصطالحا: هي مال جيب على الزوج دفعه المرأته املفارقة يف احلياة بطالق وما يف معناه 
(، مغين 5/293البن فارس )(، معجم مقاييس اللغة 8/329بشروط. انظر: لسان العرب )

 (.3/426(، حاشية البجريمي على شرح املنهج )4/398احملتاج )

 (.6/365، هناية احملتاج )(7/415حتفة احملتاج ) ( انظر:2)

 ( سقط يف نسخة )ز(.3)

 (.ط/أ/115( انتهاء لوحة)4)

 (.1/373( انظر: كفاية األخيار )5)

 ( يف نسخة )ز( )الطالق(.6)

 ( حتقيق عوض احلريب:589(، البسيط ص )13/180املطلب ) ( انظر: هناية7)

 (.8/283(، خمتصر املزين )7/270( انظر: األم )8)
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أو شطر املفروض بعد العقد يف  ،إخالء العقد عن املهر (1)(و) ،التسميةعند فساد 
 .(2)مفوضة البضع فال متعة هلا على املذهب

أو مهر املثل يف التسمية  ،إما املسمى :مطلقة استقر هلا مهر مطلقا   :الثالثة
أو املفروض بالدخول ففي  ،أو نفته عنه ،العقد عن املهر إخالء أو يف ،الفاسدة

 :قاقها املتعة قوالناستح
وهو  ،وعكس بعضهم املسيس ،أهنا تستحقها :واجلديد ،أهنا ال تستحقها :القدمي

وقال يف املطلقة  ،وهم حكامها القاضي يف املفوضة املدخول هبا قبل الفرض إذا طلقت
 :فإن قلنا ،وقبل الفرض ،تب على املفوضة املطلقة بعد الدخولاملدخول هبا بعده أهنا ترت 

 .(3)تستحق تلك ففي هذه وجهان :وإن قلنا ،تستحق فهذه أوىل تلك ال
 :ويتخرج يف وجوب املتعة مخسة أقوال

 .ب لواحدة من املطلقاتجتال  :أحدها
 .ب لكل مطلقةجت :والثاين

 .اب لغريهجتو  ،ال جيب ملن حصل هلا الشطر :والثالث
 .سوامهاب ملن جتو  ،أو شطره ،ب ملن حصل هلا كل املهرجتال  :والرابع

ب ملن جتو  ،أو شطره ،ملن فازت باملسمى يف العقد كله بجتال  :واخلامس
 .(5)(4)سوامها

                                                           

 نسخة )ز( )أو(.( يف 1)
 (.ط/5/100( انظر: الوسيط )2)
 (.9/522(، حبر املذهب )7/270( انظر: األم )3)
 (.13/181(، هناية املطلب )472-9/471( انظر: البيان للعمراين )4)
املذهب أن املتعة جتب للمطلقة الغري مدخول هبا إن مل جيب هلا شطر املهر وكذا  (5)

أيضا يف كل فرقة ال بسببها كالطالق. انظر: منهاج الطالبني املوطوءة يف األظهر، وجتب 
 (.222ص)
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 ،فكل فرقة تقتضي تشطري املهر إذا اتفقت قبل الدخول :وأما أنواع الفراق
فمنها لعانه كما سيأيت يف  ،بهافيدخل فيه كل فرقة حصلت من جهة الزوج ال بسب

ومقتضى إضافتها  ،(1)أو إليها ،اللعان تضاف إليهاللعان حكاية تردد يف أن فرقة 
عليه وجوب نفقتها يف العدة إن كانت حامال حبمل  ينوقد ب   ،أن ال متعة هلا (2)()إليها

 .(3)وهذا هو املشهور يف أهنا فرقة فسخ ،بناء على أهنا للحامل ،مل ينفه
وحتته أكثر  ،واختيارها للفراق إذا أسلم ،ومنها ردته ،(4)هنا فرقة طالقإ :قيلد وق

 .(5)الرافعي :من أربع كذا قاله
وهو  ،ابن الصباغ ال متعة هلا/(7)املهر به وقال (6)(تشطري)والظاهر أنه بناء على 
 .(8)بناء على أنه ال يتشطر املهر

وردهتا فال  ،وإسالمها ،وفسخه بعيبها ،وأما الفرقة اليت تستند إليها بفسخها بعيبه
وهو كما  (9)فسخها بعيبها احلادث بعد العقد بوجوهبا :وقال املاوردي ،تقتضي املتعة

وذكره بعضهم يف  ،أن هلا املتعة ومنهم من أثبت يف فسخها بعيبه قوال   ،قاله يف التشطري
 .(10)ونفاه اجلمهور ،تشطري املهر أيضا

                                                           

 (.416-7/415(، حتفة احملتاج )359-7/358( انظر: النجم الوهاج )1)

 ( سقط يف نسخة )ز(.2)
 (.6/330(، )5/636روضة الطالبني ) انظر:( 3)

 (.6/330)املصدر السابق ( انظر: 4)

 (.8/330)( انظر: العزيز شرح الوجيز 5)

 ( يف نسخة )ز( )تشطر(.6)

 (.ط/ب/115( انتهاء لوحة )7)

 (.13/201( انظر: كفاية النبيه )8)

 (.9/551( انظر: احلاوي )9)

 (.637-5/636( انظر: روضة الطالبني )10)
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وجهان كالوجهني يف  ابأن ارتدا معا ففي وجوهب ولو حصلت الفرقة بفعلهما
وفيما إذا طلق املويل ، واألصح وجوهبا إذا خالعته، أهنا ال جتب :واألصح ،التشطري
وفيما إذا علقه بفعلها الذي هلا منه بد  ،أو طلقت نفسها بتفويضه إليها ،بطلبها
 .(1)ففعلت

 :ففي املتعة طرق ،ولو كانت أمة فاشرتاها
 .(2)ا ال جتبع بأهنالقط :أحدها
 .(4)القول بوجوهبا :أ اإلماموخطّ  ،القطع بوجوهبا للبائع /(3): والثاين

 .(5)والثالث: فيها قوالن
 .(6)وإن استدعاه السيد مل جتب ،إن استدعى الزوج الشراء وجبت :والرابع

فقضيته القاعدة املتقدمة أن يكون يف إجياب املتعة هلا  ،ولو اشرتت األمة زوجها
 ،(8)وال يتشطر ،أنه يسقط :والصحيح ،املهر به خالف (7)(تشطر)ألن يف  ؛فخال

وهو ظاهر على  ،عبدها شيء ابتداء (9)لكن ال جيب هلا )على( ،ومقتضاه إجياب املتعة
يف  والحظت التعبد ،بجي :أما إن قلنا ،إذا زوج عبده من أمته ال جيب شيء :قولنا

                                                           

 (.4/399(، مغين احملتاج )6/365(، هناية احملتاج )9/525ظر: حبر املذهب )( ان1)

 (.7/416احملتاج )( انظر: حتفة 2)

 [.ز/أ/85( انتهاء لوحة ]3)

 (.183-13/182( انظر: هناية املطلب )4)

 (.8/331( واألظهر الطريق األول. انظر: العزيز شرح الوجيز )5)

 (.7/360النجم الوهاج ) (،526-9/525( انظر: حبر املذهب )6)

 ( يف نسخة )ز( )تشطري(.7)

 (.9/474( انظر: البيان للعمراين )8)

 ( سقط يف نسخة )ز(.9)
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أن جتب هلا املتعة على  (2)(فيظهر) ،والطالق ،(1)[بالعقد]إهنا جتب  :أو قلنا ،املتعة
 ؟أو يدوم ،لكن هل يسقط شراها زوجها بشطر :قولنا

 (4)(له عليه دين )هل (3)(ا  عبد)حيتمل أن يكون على اخلالف فيما إذا ملك 
 ؟يسقط

أو أخته  ،أو ابنته ،أجنيب كما لو وقعت برضاع أمهوأما الفرقة احلاصلة من جهة 
 ،ويتصور ذلك يف نكاح التفويض أيضا يف األمة الصغرية ،حمرما   احا  زوجته الصغرية نك

 ،صغرية للزوج (5)[أخرى] ويف الكبرية إذا أرضعت أمها امرأة ،واحلرة الصغرية على وجه
وكالم القاضي يف  ، (7)(6)(ويوجب )املتعة ،أو ابنه زوجته بالشبهة ،ء أبوهىوكما لو وط

 .(8)واملشهور األول ،يضكتاب الرضاع يفهم ختصيص ذلك بالتفو 
 ،مث أسلم أحد أبويها تبعته يف اإلسالم ،ولو زوج ذمي ابنته الصغرية من ذمي

 ،الزوجان حرينأن يكون /(9)وال فرق يف وجوب املتعة بني ،وال متعة هلا ،وانفسخ النكاح
 أو ،أو ذميني ،وال بني أن يكونا مسلمني ،واآلخر مملوكا   ،أو أحدمها حرا   ،أو مملوكني

 .(10)واملرأة ذمية ،زوج مسلماال
                                                           

 ( يف نسخة )ط( )بالضد(، والصواب ما أثبته.1)

 ( يف نسخة )ز( )ليظهر(.2)

 ؛ ألنه مفعول به منصوب باأللف.ما أثبته ، والصواب)عبد(( يف النسختني3)

 )ز(.( سقط يف نسخة 4)

 ( سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته5)

 ( سقط يف نسخة )ز(.6)

 (.4/399(، مغين احملتاج )6/365(، هناية احملتاج )9/552)( انظر: احلاوي 7)

 (.8/330( انظر: العزيز شرح الوجيز )8)

 (.ط/أ/116( انتهاء لوحة )9)

 (.16/390(، اجملموع )9/473( انظر: البيان للعمراين )10)
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  ولو :قال املاوردي ،(1)وال توجب متعة إمجاعا   ،الفرقة احلاصلة باملوت :النوع الثاين
اإلرث بأن ورث كما لو انفسخ النكاح ب  الفرقة مل جتب أيضا (2)(سبب)كان سبب 

 .(3)أحد الزوجني اآلخر
 :وهو ينقسم إلى ،النظر الثاني : في قدرها

 .بومستح ،واجب
وفيه  ،(4)أو كثر كفى ،أما الواجب فإن تراضا الزوجان على شيء مما يتمول قل

وهلا رفع  ،فإن مل يفعال مل تربأ ذمة الزوج ،أنه ينبغي أن حيلل كل منهما صاحبه :وجه
 :فوجهان ،وإن تنازعا ،(5)األمر إىل احلاكم ليقدرها

ا يراه در باجتهاده مأن احلاكم يق :وأصحهما ،أن الواجب أقل ما يتمول :أحدمها
 .(6)الئقا باحلال

 من ينظر احلاكم إىل حاله منهما؟ ويف
 :أوجهثالثة 

 .واإلعسار ،الزوج يف اليسار :أحدها
 .(7)أنه ينظر إىل حاهلما معا   :وأصحها ،املرأة :والثاين

                                                           

 (.13/181ظر: هناية املطلب )( ان1)

 ( كذا يف املخطوط، ولعلها زائدة.2)

 (.9/550احلاوي )( انظر: 3)

 (.7/417( انظر: حتفة احملتاج )4)

 (.5/637(، روضة الطالبني )8/332( انظر: العزيز شرح الوجيز )5)

 ( انظر: املصادر السابقة.6)

 (.5/637(، روضة الطالبني )9/477( انظر: البيان للعمراين )7)
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 :ويف املنظور إليه من حاهلا وجهان
 .(1)ومجاهلا كاملهر ،ونسبها ،سنها :أحدمها

 .(2)وضعفه املاوردي جهازها يف قلته وكثرته :وثانيهما
 ؟يزاد عليهوهل جيوز أن تبلغ هبا شطر املهر وأن 

 :فيه ثالثة أوجه
أنه ال جيوز أن يبلغ هبا  :وثالثها ،أنه ال جيوز :وأظهرها ،جيوز أن يزاد عليه :أحدها

 .(3)الشطر
 ،فرض يعترب شطر املسمى واملفروض يف املفوضة إن وقع ،وحيث يعترب الشطر 

 ،ن تسميةفإن مل تك ،أنه يعترب يف حقها مهر املثل حكاه اإلمام :ويف املسمى هلا وجه
 .(4)وال فرض اعترب شطر مهر املثل

 :وقال يف موضع آخر ،فقد استحسن الشافعي قدر ثالثني درمها ،وأما املستحب
كن فإن مل ي ،استحب أن ميتعها خادما :ويف آخر ،متعها ثيابا قدر ثالثني درمها

وليس ذلك اختالف قول بل هو منزل على : قالوا (5)فإن مل يكن فثالثني درمها ،فمقنعة
واملراد املتعة اليت تزيد  ،أو ما يساويها ،االستحباب فأقله ثالثون درمها (6)[درجات]

                                                           

 (.7/417( وهو املذهب. انظر: حتفة احملتاج )1)

 (.9/478(، احلاوي )13/316بيه )( انظر: كفاية الن2)

 (.7/362(، النجم الوهاج )7/417( انظر: حتفة احملتاج )3)

 (.13/186( انظر: هناية املطلب )4)

 (.8/283( انظر: خمتصر املزين )5)

 ثبته.( يف نسخة )ط( )درجة(، والصواب ما أ6)
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 ،إن كان معسرا   (1)أو مبقنعة ،ميتعها خبادم إن كان موسرا :وقيل ،قيمتها على الثالثني
 .(2)يت ال تبلغ ثالثنيواملراد هنا باملقنعة ال ،كان متوسطا  درمها إن   قدر ثالثنيبو 

  

                                                           

اللغة  (، هتذيب8/301( هي: ما تقّنع به املرأة رأسها. انظر: لسان العرب )1)
 (.3/1273(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري )1/173)

(، النجم 4/366(، حاشية اجلمل على شرح املنهج )9/476( انظر: البيان للعمراين )2)
 (. 7/360الوهاج )
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 الباب الخامس في النزاع في الصداق
  /(1):وفيه مسائل

 :فقال ،تنيائتزوجين مب :إذا اختلف الزوجان يف قدر املهر كما لو قالت :األوىل
كما ،  أو يف صفته ،بل بدراهم :بذهب فقال: (2)(قالت)أو يف جنسه كما لو  ،بل مبائة

أو  ،بل مبؤجل :فقال ،أو حبال ،بل مبكسرة :فقال ،تزوجين بصحاح: (3)(قالت)لو 
واحتد الوقت حكم  ،فإن كان لواحد منهما بينة ،بل إىل سنتني :فقال ،مبؤجل إىل سنة

 :وإن أقام كل منهما بينة مبا يدعيه فوجهان/(4) له مبوجبها
 .بينة املرأة أوىل :أحدمها
وإن  ،بالتساقط حتالفا كما لو مل تكن بينة :فإن قلنا ،(5)عارضتانأهنما متوالثاين 

 .(6)ويف احتياجه إىل ميني وجهان ،قرعةوحكم ملن خرجت له ال ،بالقرعة أقرع :قلنا
حكم ]ونكل اآلخر  ،فإن حلف أحدمها ،وإن مل يكن لواحد منهما بينة

 ،أو بعده ،تالف قبل الدخولوإال حتالفا سواء كان االخ ،مبا حلف عليه (7)[حلالف
وكذلك جيري التحالف  (8)[انقطاعه]أو بعد  ،وسواء كان االختالف مع بقاء النكاح

                                                           

 (.ط/ب/116( انتهاء لوحة )1)

 ( يف نسخة )ز( )قال(.2)

 (يف نسخة )ز( )قال(.3)

 [.ز/ب/85]( انتهاء لوحة 4)

 (.3/221( وهو الصحيح. انظر: أسىن املطالب )5)

 (.639-5/638(، روضة الطالبني )9/494( انظر: احلاوي )6)

 ( يف نسخة )ط( )حلف للحاكم(، والصواب ما أثبته.7)

 ثبته.( يف نسخة )ط( )كتقاطعه(، والصواب ما أ8)
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لكن إذا   (2)مع ورثتهما عند االختالف (1)بعد انقطاعه مع أحد الزوجني وورثه اآلخر
 ،فيقول واهلل ،واإلثبات على البت ،كان االختالف بينهما كانت اليمني يف طريف النفي

وإمنا  نكحين  ،وتقول هي واهلل ما نكحين بكذا ،وإمنا نكحتها بكذا ،ما نكحتها بكذا
والنهاية  ،لكن يف تعليق القاضي ،(3)والرافعي ،والبغوي ،والفوراين ،ذكره املاوردي ذابك

ورأينا االقتصار  ،إذا ادعى علمها به ،أن املرأة حتلف على نفي العلم يف طرف النفي
 .(4)على ميني واحدة

على ما إذا زوجت  :والثاين ،على ما إذا زوجت بإذهنا :وحيتمل أن حيمل األوىل
 . (5)يف الصغرية ما قااله :ويدل عليه أن البغوي قال ،بوالية اإلجبار

فيقول  ،ويف النفي على نفي العلم، وأما الوارث فيحلف يف اإلثبات على البت
ويقول وارثها  ،وإمنا نكحها بألف ،وارث الزوج واهلل ال أعلم أن مورثي نكحها بألفني

املشهور قال  (7)(هذا )هو (6)(بألفني)إمنا نكحها و  ،رثيت بألفواهلل ما أعلم أنه نكح مو 
والنفي  ،عندي حيلف على البت يف اإلثبات :وأحسن بعض الشارحني فقال :الرافعي
 .(8)مجيعا

                                                           

 ( يف نسخة )ز( )و(.1)

 (.7/362، النجم الوهاج )(8/333( انظر: العزيز شرح الوجيز )2)

(، العزيز شرح الوجيز 5/511(، التهذيب )9/496( وهو األصح. انظر: احلاوي )3)
(8/334.) 

 (.13/134( انظر: هناية املطلب )4)

 (.5/511( انظر: التهذيب )5)

 ( يف نسخة )ز( )بألف(.6)

 قط يف نسخة )ز(.( س7)

 (.13/306نبيه )(، كفاية الت8/334( انظر: العزيز شرح الوجيز )8)
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ص هنا واملنصو  ،ويف من يبدأ به كما تقدم يف البيع ،والكالم يف كيفية اليمني
ورجعت إىل مهر املثل  ،داق دون النكاحإذا حتالفا انفسخ الص (1)(البداءة بالزوج )مث

أو  ،أو رد املرأة له بالعيب مهر املثل ،الواجب عند تلف الصداق يف يده :سواء قلنا
أكثر ما كانت من يوم العقد إىل يوم /(2)أو ،أو قيمة باعتبار يوم العقد ،بدله من مثل

 .(3)التلف
فيه اخلالف املتقدم يف  ؟أو يتوقف على فسخ ،وهل تنفسخ بنفس التحالف

وال فرق  ،فيه األوجه الثالثة اليت هناك ؟فقط أم ظاهرا   وباطنا   وهل ينفسخ ظاهرا   ،البيع
كما لو كان مهر مثلها   ،تدعيه املرأة (4)(مما)املثل بني أن يكون أقل يف الرجوع إىل مهر 

أن يكون زائدا عليه كما لو كان  وبني ،وادعى الزوج مخس مائة ،وادعت الفني ،ألفا  
 .(5)مهر مثلها ثالثة آالف

، (6)إن كان أكثر مما ادعته فليس هلا إال ما ادعته :وقال ابن خريان وابن الوكيل
 ،لو أصدقها ألفا :أنه قال :وحكى عنه ،واستبعده ،أن يقول مبثله يف البيع :لزمه اإلمامأو 

قل وكان األلف أ ،الرجوع إىل مهر املثل ولزم ،صداق بشرطيه لكن فسد الومل خيتلفا ف
 .(8)وهو فاسد :لرضاها به قال (7)[إال ألف]فليس هلا  ،منه

                                                           

 ( سقط يف نسخة )ز(.1)

 (.ط/أ/117( انتهاء لوحة )2)

 (.7/363(، النجم الوهاج )9/464( البيان للعمراين )3)

 ( يف نسخة )ز( )ما(.4)

 (.9/465(، البيان للعمراين )9/496( انظر: احلاوي )5)

 (.5/638ر: روضة الطالبني )( انظ6)

 والصواب ما أثبته.( يف نسخة )ط( )األلف(، 7)

 (.129-13/128( انظر: هناية املطلب )8)
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الرجوع إىل مهر  :وقال ابن الصباغ ،ه طرده يف البيعإن :وحكى صاحب احللية عنه
فال تستحق  ،فقط ظاهرا  يقع  :أما إذا قلنا وباطنا   ،املثل مبين على أن الفسخ يقع ظاهرا  

 وحرا   ،فيما إذا اشرتى عبدا   :وطرد ابن خريان قوله ،(1)إال األقل من مهر املثل وما يدعيه
ولو كان الصداق من غري نوع مهر  ،يلزمه كل الثمن :فقال ،بثمن واحد عاملا باحلال

ألنه  ؛فهل يقول ابن خريان أنه يأخذ من مهر املثل بقدر قيمته بأن كان عرضا   ،املثل
 .فيه احتمال (2)()و ؟أو ال ،بقدرهارضي 

 :وقال ،وأنكر الزوج ،تزوجين بألف :ولو ادعت املرأة أصل التسمية كما لو قالت
 :فوجهان ،فالواجب مهر املثل وال نفي ،تزوجتك من غري تعرض مهر بإثبات

ة إمنا حيسن وضع املسأل (5)()و :قال اإلمام (4)[و] (3)أهنما يتحالفان :أصحهما
أو نوعا  ،إذا ادعت عينا   وفيه نظر بل حيسن أيضا  ، (6)ادعت زيادة على مهر املثلإذا 

 .غري نوع مهر املثل
 .(7)أن القول قوله بيمينه :وثانيهما

 :وأنكرت التسمية قال الرافعي ،فادعى أنه مسى هلا ألفا   ،ولو انعكس احلال
فإن  ،اآلخر تسمية مهر دعىوا ،ولو ادعى أحدمها التفويض (8)القياس جميء الوجهني

                                                           

 (.16/381(، اجملموع )9/465( انظر: البيان للعمراين )1)

 ( سقط يف نسخة )ز(.2)

 (.6/366(، هناية احملتاج )7/418( انظر: حتفة احملتاج )3)

 والصواب إثباته.( سقط يف نسخة )ط(، 4)

 ( سقط يف نسخة )ز(.5)

 (.13/129هناية املطلب )( انظر: 6)

 (.6/366(، هناية احملتاج )7/364( انظر: النجم الوهاج )7)

 (.8/335( انظر: العزيز شرح الوجيز )8)
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 ،واآلخر عدمها ،فهو كما لو ادعى أحدمها تسمية مهر ،أوجبنا املهر للمفوضة بالعقد
 .(1)وعدم التفويض من جانب، وجبه به فاألصل عدم التسمية من جانبنوإن مل 

 :قال الرافعي/(3)جير للمهر ذكر/ (2) واآلخر أنه مل ،يضولو ادعى أحدمها التفو 
 .(4)قول الثاين :لقولن ايكو يشبه أن 

وإال فالقول قول الزوج يف  ،أثبتته الزوجة فذاك (5)(فإن) ،وحيث وجب مهر املثل
فقال ما قبلته  ،ومجيع ما تقدم فيما إذا كانت الدعوى أنه قبل نكاحها على كذا ،قدره

 ،ادعى عليه مائة دينار صداقا   :أو قالت ،أما لو قالت قبل نكاحي على مائة، على كذا
الحتماله أنه ما قبل  ؛أنه ال يلزمه إال مخسون :فالقول قوله ،ال يلزمين إال مخسني :فقال

 .(6)وأنه قبله مبائة أدى منها مخسني قاله القاضي ،إال خبمسني
 فرع

 .لعقد الذي عقده وإن كان وليا فيهللعاقد أن يشهد با :قال القاضي
 ،فاعرتف الزوج بالنكاح ،لومهر املث ،امرأة على رجل نكاحالو ادعت  :الثانية
 ،وال إخالء النكاح عن ذكر املهر ،ومل يدع التفويض ،أو سكت عنه ،وأنكر املهر

 :فالذي يلخص من كالم األصحاب فيه مخسة أوجه
 .(7)أن هلا مهر املثل :أحدها

                                                           

 (.7/365(، النجم الوهاج )5/639( انظر: روضة الطالبني )1)

 [.ز/أ/86( انتهاء لوحة ]2)

 (.ط/ب/117حة )( انتهاء لو 3)

 (.8/335)( انظر: العزيز شرح الوجيز 4)

 ( يف نسخة )ز( )وإن(.5)

 (.2/35( انظر: جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود للمنهاجي )6)

 (.7/365(، النجم الوهاج )5/102( انظر: الوسيط )7)
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 .(1)تستحقهف ،مل ترض بأقل منه إن أهنا :والثاين
 .(2)يف الوجيز د بنقله الغزايلستحقه وهذا انفر تو  ،ما يتحالفانأهن :والثالث

 .(3)أنه ال جيب هلا شيء :الرابع
 ،وذكرت زيادة حتالفا ،فإن ذكر قدرا   ،أنه يطالب بالبيان وهو األصح :اخلامس

 .(4)وقضى هلا ،ت اليمني عليهاردّ  ،وإن اقتصر على اإلنكار
أو  ،ال أدري :فقال الزوج ،ومهرا مسمى يساوي مهر املثل ،ولو ادعت زوجية

والذي يقتضيه املذهب  ،اإلمام ظاهر ما ذكره القاضي أن القول قوهلا :قال ،سكت
فإن نكل ردت  ،بل حيلف على نفي ما يدعيه ،وال يسمع منه الرد ،مساع دعواها بذلك

 .(5)وقضى بيمينها ،اليمني عليها
ول: هب أن النكاح يقتضي مهر املثل، إذا مل يكن ولك أن تق :قال الرافعي) 

 .(8()7)(، فال يلزم تصديقها فيه(6)(املثل)آخر يساوي مهر  كنه ال يقتضي شيئا  تسمية، ل
وهي تزعم أهنا أتت  ،وأعرتف بأن هذا ولده منها ،ولو أنكر الزوج أصل النكاح 

 .(10)إذا حلفت :قال اإلمام ،(9)يلزمه مهر املثل :قال القاضي ،به يف نكاحه
                                                           

 (13/139( انظر: هناية هناية املطلب )1)

 (.2/37( انظر: الوجيز )2)

 (.13/304( انظر: كفاية النبيه )3)

 (.7/419(، حتفة احملتاج )3/221أسىن املطالب ) ( انظر:4)

 (.13/140( انظر: هناية املطلب )5)

 ( يف نسخة )ط( )املهر(، والصواب ما أثبته.6)

 ( سقط يف نسخة )ز(.7)

 (.8/336( انظر: العزيز شرح الوجيز )8)

 (.5/640( انظر: روضة الطالبني )9)

 (.141-13/140( انظر: هناية املطلب )10)
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فإن أصر  (2)(تدعيه)ا أنكر ما لبيان إذيؤمر با (1)[أن]الرافعي وقياس املذهب  قال
 .(3)انتهى.على اإلنكار ردت اليمني عليها

 ،أن القاضي ال يوجب مهر املثل :وقد حكى القاضي يف الفتاوى عن أكثرهم
أيضا أهنا لو ادعت  :عنه وحكى ،رواية وجهني فيه :وحكى عن العبادي ،واستشكله

 :واإلصابة دون الصداق أن القول قوله ،فصدقها يف النكاح ،وأصاهبا ،أنه نكحها بألف
 ،ألهنا تدعي املسمى ؛مث ليس للقاضي أن يفرض عليه مهر املثل ،أنه ال يلزمه األلف

إنكار  /(5)وحيمل ،وليس للقاضي أن يقضي للمدعي مبا ال يدعي، (4)(ينكره)والزوج 
وقد يعرى النكاح  ،وكذا لو كان وارثها :أو قبضته قال ،وميينه على أن املرأة أبرأته ،الزوج
ويف ما إذا عقد ذميان على أن ال  ،وانتهاء عن املهر يف تزويج أمته من عبده ،ابتداء
فأقر  ،ذكر الصداقتومل  ،وشهود، ويلبفأما إذا قالت نكحين  :قال ،مث أسلما ،مهر

 .(6)اضي يفرض هلا مهر املثل بطلبهاالقف ،بالنكاح
 فرع

فقال  ،وارث الزوج أنه مسى هلا ألفا   عت علىلو اد :وتابعه املتويل ،قال القاضي
لكن حيلف الوارث على نفي العلم بأنه مسى  ،ال أعلم قدر املهر مل يتحالفا :الوارث

والقياس أن حيكم  ،وهو مشكل :قال اإلمام ،(7)فإذا حلف قضى هلا مبهر املثل ،ألفا  

                                                           

 نسخة )ط( )أنه(، والصواب ما أثبته.( يف 1)

 ( يف نسخة )ز( )يدعيه(.2)

 (.8/337( انظر: العزيز شرح الوجيز )3)

 ( يف نسخة )ز( )أنكره(.4)

 (.ط/أ/118( انتهاء لوحة )5)

 (.341-340( انظر: فتاوى القاضي حسني )6)

اإلبانة ص (، تتمة 5/640(، روضة الطالبني )8/337) ( انظر: العزيز شرح الوجيز7)
 ( حتقيق حصة السديس.211)
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 .(2)(1)ل(يتمو )والقدر الثابت قطعا أقل ما  ،بانقطاع اخلصومة حبلف الوارث
 ،وسبقهما به القفال ،واملتويل ،واملختار بل الصواب ما قاله القاضي :قال النووي

 .(4)ألن تعذر معرفة املسمى كعدمه من أصله ؛ألحد خالفه (3)(أرى)ومل 
أو من غري  ،أكثر من مهر مثلها (5)(األلفني)ا إذا كان قال بعض الفقهاء هذ

 (7)(ويقض) ،فال يتجه حتليف الوارث ،من نوعه (6)(أو أقل )و ،أما إذا كان قدره، نوعه
ويتوقف اليمني على طلب  ،هلا مبا أدعته من غري ميني كما يقتضيه كالم املتويل

 .(8)الوارث
إال بعد احللف وإن أقامت البينة على  شيئا  لكن يف تعليق القاضي أهنا ال تستحق 

 ،بأقل من مهر املثل أهنا رضيتالحتمال  ؛أو كبريا   ،سواء كان الوارث صغريا   ،الزوجية
 على امليت إذا كان له وارث معني. وهذا منه منازعة يف القاعدة  يف الدعوى

أو  ،أو جنسه ،أو اجملنونة يف مقدار املهر ،وويل الصبية ،: لو تنازع الزوجالثالثة
الزوج بل خبمس  :أو حبال فقال ،أو بذهب ،صفته كما لو قال الويل زوجتها بألف

 :ففي حتالفهما وجهان ،أو مبؤجل ،بدراهمو أ ،مائة

                                                           

 ( يف نسخة )ز( )متمول(.1)

 (.139-13/138(انظر: هناية املطلب )2)

 ( كذا يف النسختني، والصواب )أر(؛ ألنه جمزوم حبذف حرف العلة.3)

 (.5/640(انظر: روضة الطالبني )4)

 اب )األلف(، ليستقيم الكالم.( كذا يف املخطوط، ولعل الصو 5)

 يف نسخة )ز(.( سقط 6)

 ( كذا يف النسختني، والصواب )ويقضي(.7)

 ( حتقيق حصة السديس.211(، تتمة اإلبانة ص )8/337( انظر: العزيز شرح الوجيز )8)
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 .(3)واستبعده اإلمام/(2)،(1)ص أهنما يتحالفانوهو ظاهر الن :أصحهما
 .(4)نه ليس بشيءإ :وقال البندينجي ،ال :وثانيهما

ويف ما إذا اختلف وليا  ،وأبو الزوج الصغري ،وجيريان فيما إذا اختلفت املرأة
 ،أو القيم يف مال الطفل ،أو الوصي ،ف الويلويف ما إذا تصر  ،الزوجني الصغريين

ووكيل الويل يف  ،وفيما إذا اختلف الزوج ،واختلف مع العاقد اآلخر يف كيفية التصرف
أو اختلف  ،أو عكسه يف كيفية التصرف ،املشرتي أو اختلف وكيل البائع مع ،النكاح

 .(6)فيه لكن بالرتتيب/(5)الوكيالن
 :فحكى اإلمام طريقني ،أما تصرف الويل يف مال الطفل

فإن  ،(7)القطع بأنه حيلف :والثاين ،أنه ال حيلف :وصحح ،على اخلالف :أحدمها
حيلف فيه ففي النكاح  :قلنا (9)[وإن]ففي النكاح أوىل  (8)[يف البيع] ال حيلف :قلنا

فالوكيل  ،ال حيلف الويل :إن قلنا ،وحتليف الوكيل مرتب على حتليف الويل ،وجهان
ومنهم من ال يرتب حتليف الوكيل على  ،حيلف ففي الوكيل وجهان :اقلن وإن ،أوىل

وقفت اخلصومة  ،الويلال حيلف  :فإن قلنا وجيعل اخلالف فيهما واحدا   ،حتليف الويل

                                                           

 (.4/401(، مغين احملتاج )7/420( انظر: حتفة احملتاج )1)

 [.ز/ب/86( انتهاء لوحة ]2)

 (.13/131ية املطلب )( انظر: هنا3)

 (.7/366الوهاج )( انظر: النجم 4)

 (.ط/ب/118( انتهاء لوحة )5)

 (.13/307(، كفاية النبيه )5/641( انظر: روضة الطالبني )6)

 (.13/131( انظر: هناية املطلب )7)

 ( سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباهتا.8)

 ( يف نسخة )ط( )فإن(، والصواب ما أثبته.9)
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 ،جاز أن حيلف اآلن فإن كان أحدمها بالغا   ،(1)حىت يبلغ البالغ منهما فيتحالفان
 :ف الويل فله شرطانلحي :وإن قلنا ،ويوقف ميني اآلخر إىل بلوغه

والزوج معرتف به كما  ،أن يكون ويل الصبية يدعي زيادة على مهر املثل :أحدمها
فأما لو ادعى  ،بل بألفني :وقال الويل ،وادعى الزوج أنه عقد به ،مهر مثلها ألفا   إذا كان

 .(2)فال حتالف كذا أطلقوه ،الزوج النكاح مبا دون مهر املثل
 ،لألب تزوجيها مبا دون مهر املثل إذا رآه فادعاه الزوج :قلناإذا  :وينبغي أن يقال

فا بزيادة على مهر املثل وكذا لو كان الزوج معرت  ،وأنكره الويل أن يكون احلكم كما تقدم
ومخس مائة فال يتحالفان بل يأخذ  ،دون ما ادعاه الويل كما إذا ادعى أنه تزوجها بألف

وأعرتف الزوج بأكثر مما أدعى  ،وأكثر يل مهر املثلولو ادعى الو ، الويل ما يقوله الزوج
 .(3)فيه وجهان؟ فهل يتحالفان أو يأخذ مبا يقوله الزوج

 ،وال يفيق اجملنون واجملنونة قبل التحالف ،ةوالصبيّ  ،يبلغ الصيب أن ال :(4)(الثاين)
اق وادعى البغوي االتف ،واإلفاقة قبله حلفا دون الويل على الصحيح ،فإن وجد البلوغ

 .(5)عليه
 ،(6)والفارقي ،وصححه املتويل ،حيلف الويل :وقال القاضي أبو الطيب 

 ؟يف البالغة التفات إىل اخلالف يف أن األب هل يقبض مهرها (7)(وللخالف)

                                                           

 (.5/641روضة الطالبني ) ( انظر:1)

 (.7/366(، النجم الوهاج )9/466البيان للعمراين )( 2)

 (.5/641(، روضة الطالبني )8/338( انظر: العزيز شرح الوجيز )3)

 ( يقصد املصنف الشرط الثاين من ش رجط ي حلف الويل. 4)

 (. 512-5/511( انظر: التهذيب )5)

الطيب ص الكربى يف الفروع للقاضي أيب (، التعليقة 16/382( انظر: اجملموع )6)
 ( حتقيق يوسف العقيل.813)

 ( يف نسخة )ز( )واخلالف(.7)
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حيلف  :وحيث قلنا ،وعلى الوجهني لو امتنع األب من اليمني جاز هلا أن حتلف
وإفاقة اجملنون  ،والصبية ،بلوغ الصيب ويوقف إىل ،فيقضي بيمني اإلجزاء ،الويل فنكل

 .(1)الثاين :صحح اإلمام :لعلهم حيلفون فيه وجهان
أما  ،من التصرفات أوهنشأوالقيم فيما  ،والوصي ،ع ما تقدم من حتليف الويلومجي

وأنكر  ،أتلف مال الصيب :ما ال يتعلق بإنشائهم كما لو ادعى أحدهم على إنسان أنه
 :وجهانونكل ف/(2)،املدعى عليه

ويوقف إىل أن يبلغ الصيب على  ،وال يقضي بالنكول ،أن الويل ال حيلف :أظهرمها
م الصيب إذا ادعى دينا له على إنسان أن قيّ  :عليه وادعى القفال تفريعا   ،(3)الصحيح

أو أبرأين منه مورثه ال حيلف  ،كنت قضيته  :فقال اخلصم ،وأقام عليه بينة ،ورثه الصيب
وأقام  ،به القيم أنعزل ولو أقر ،لى نفي العلم بذلك إذا بلغ عوحيلف الصيب ،الويل

 .(4)وإن ادعى أن هذا القيم قبضه وأنكر حلفه ،احلاكم غريه
 ،(5)ويوقف يف أصل اخلصومة ،عليه ىأن اليمني ال تعرض على املدع :وفيه وجه

وتفصل  ،نكل فهل يقضى على الطفل بنكوله (6)(فلو) ،أنه حيلف :والوجه الثاين
املردودة قاطع للخصومة  تفريعا على الصحيح من أن يكون املدعى عن اليمني اخلصومة

وهل للصيب أن حيلف بعد  ؟أم ينفى ،وال احللف مرة أخرى ،حىت ال يكون له الدعوى
 .(7)فيه وجهان وهذا على طريقة اإلمام وأما العراقيون فقاطعون بأنه له الدعوى ؟بلوغه

                                                           

 (. 13/132( انظر: هناية املطلب )1)

 (.ط/أ/119( انتهاء لوحة )2)

 (.5/641( انظر: روضة الطالبني )3)

 (.8/339( انظر: العزيز شرح الوجيز )4)

 (.5/642( انظر: روضة الطالبني )5)

 يف نسخة )ز( )ولو(.( 6)

 (.133-13/131انظر: هناية املطلب )( 7)
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ويوم اجلمعة  ،بألف مثال  جل أنه تزوجها يوم اخلميس الرابعة: ادعت امرأة على ر 
أو  ،أو بإقراره ،فإن ثبت جريان العقد ببينة ،وطالبته بألفني مسعت دعواها ،بألف

وحصول الفرقة يف  ،وال حتتاج املرأة إىل التعرض للوطء ،بيمينها بعد نكوله لزمه األلفان
أو ، /(1)ين جتديدا  وإمنا فعل الثا ،كان العقد األول باقيا    :ألنه لو قال ؛النكاح األول

 .(2)الصحيح تقبل لكن له حتليف املرأة على نفيه علىإشهارا مل 
ومل يطالب من  ،صدق بيمينه ،ولو ادعى أنه طلقها يف النكاح األول قبل الدخول

وكذا لو ادعى أنه طلقها يف الثاين قبل  ،ويبقى له عليه طلقتان ،املهر األول إال بنصفه
 :وعن املزين (3)وال فرق بني أن يكون  املهر الثاين قدر األول أو أقل أو أكثر ،الدخول

 :وعن الفوراين .(4)وعليه األلفان ،أنه ال تسمع دعواه أنه طلقها يف األول قبل الدخول
 ،وهو يدعي سقوط بعضه فعليه إقامة البينة ،هو صحيح ألن األصل وجوبه :أنه قال

ى زيد على عمرو أنه اشرتى منه هذا العبد بألف يوم ولو ادع ،وإال فاليمني عليها
 .(5)ه بالثمن لزماه إذا أثبت العقدينبألف يوم اجلمعة وطالب اخلميس واشرتاه منه ثانيا  

 ،فنكحها على أحدمها بعينه ،وأمها ،ملكه أبو امرأة حرة /(6)إذا كان يف :اخلامسة
 :فوجهان ،بل األب :وقال الزوج ،أصدقتين األم :فقالت املرأة ،مث اختلفا

                                                           

 [.ز/أ/87( انتهاء لوحة  ]1)

(، حاشيتا قليويب وعمرية 6/368(، هناية احملتاج )7/421( انظر: حتفة احملتاج )2)
(3/294.) 

(، وهو األصح أنظر: أسىن املطالب 9/465(، احلاوي )16/382( انظر: اجملموع )3)
(3/222.) 

املصنف ألن املزين قال يف هذه املسألة: للزوج أن يقول: كان الفراق ل هذا وهم من ( لع4)
يف النكاح الثاين قبل الدخول فال يلزمه إال مهر ونصف، وكذلك األصحاب نقلوا عن املزين قوله 

 (.9/466) (، احلاوي9/468(، البيان )8/283هذا. انظر: خمتصر املزين )

 (.5/503(، التهذيب )9/448( انظر: حبر املذهب )5)

 (.ط/ب/119( انتهاء لوحة)6)
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ال  :وقال القاضي الطربي ،وجزم به مجاعة ،وهو جواب ابن احلداد :أصحهما
 .(1)خالف فيه أهنما يتحالفان كما لو اختلف املتبايعان يف جنس الثمن

فقال  ،بعتك هذا العبد :وشّبها بالوجهني فيما إذا قال البائع ،ال :وثانيهما
صدق الزوج بيمينه على أنه مل  ،ال يتحالفان :لنافإن ق ،و فيه نظر ،بل هذا :املشرتي

 ،وال غرم عليها ،ويعتق األب ،وحلفت هي على أنه مل يصدقها األب ،يصدقها أمها
 ،ورقت األم ،فحلفا رجعت إىل مهر املثل ،يتحالفان :وإن قلنا ،وجيب هلا مهر املثل

 :دء فيه وجه بعيويظهر أن جيي ،(2)ؤه موقوفوالو  ،ويرجع عليها بقيمته ،وعتق األب
ويتبني به بطالن التصرفات اليت  ،بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله ،أنه ال يعتق

وإن حلف الزوج دون  ،وباطنا ،وعلى أن العقد يرتفع ظاهرا ،وقبل التحالف ،بعده
إن و  ،والؤه موقوفو  ،وحكمنا بأن الصداق األب ،وعتق األب ،الزوجة رقت األم

وإن مل حيلف واحد  ،وليس هلا عليه قيمة واحد منهما ،بوان معاحلفت دونه عتق األ
ولو رجع الزوج يف األحوال   (3)]املهر[ املرأة من طلبوال تتمكن  ،منهما عتق األب

قبل رجوعه عن وال ي ،والؤها هلاو  ،وعتقت عليها ،وصدق املرأة صارت صداقا   ،كلها
 .(5)وهو مشكل ،ووالؤه للزوج :راينقال العم ،(4)كحكمنا بعتقه بدعواه السابقة  ،األب

حتالفا  ،بل أصدقتهما مجيعا :وقالت ،ونصف أمك ،أصدقتك أباك :ولو قال
فإن كانت  ،ويعتق نصف األم ،وعليها قيمته ،ويعتق األب ،وجيب مهر املثل ،قطعا
وجييء  ،وعليها قيمة ما يعتق منها ،ووالؤها هلا ،سرى العتق إىل النصف اآلخر ةموسر 

وإن حلف الزوج دوهنا  ،والقيمة جيبان من نقد البلد ،ألن املهر ؛ف التقاصفيه خال

                                                           

( 167(، املسائل املولدات ص )3/223(، أسىن املطالب )5/103( انظر: الوسيط )1)
 حتقيق عبدالرمحن الدارقي.

 (.5/103( انظر: الوسيط )2)

 ( سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباهتا.3)

 .(4/403تاج )(، مغين احمل342-8/341( انظر: العزيز شرح الوجيز )4)

 (.9/465( انظر: البيان للعمراين )5)
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 ،وال قيمة عليها ،وال مهر هلا ،وال يسري إن كانت معسرة ،ونصف األم ،عتق األب
ولو قالت  (1)وال شيء عليها ،ويعتقان ،داقوإن حلفت هي دونه حكم بأن كليهما ص

فإن حلفا  ،ألب ونصف األم حتالفامجيع أمي ونصف أيب وقال أصدقتك ا :أصدقتين
نصف األم ويسري إىل  عتقيوعليها نصف قيمته و  فلها مهر املثل ويعتق مجيع األب

 .(3)صمنها وقد جييء فيه أقوال التقا/(2)باقيه إن كانت موسرة وعليها قيمة ما يعتق
فالقول قوهلا بيمينها  ،وتنكره الزوجة ،عطاء الصداقإن يدعي الزوج أ :السادسة

 :وقال الزوج ،ولو اتفقا على قبض مال ،(4)أو بعده ،واء كان قبل الدخولس
وقال  ،(6)فقد أطلق مجاعة أن القول قوله بيمينه ،بل هدية :فقالت ،صداقا   (5)(أعطيته)

ذكرت عند الدفع أنه  :إن كان االختالف يف اللفظ الصادر منه بأن قال :آخرون
ذا اتفقا على أنه مل يصدر منه ذلك أما إفاألمر ك ،نه هبةإبل قلت  :وقالت ،صداق

 .(7)وال تقبل دعواها ،فال حيتاج إىل ميني نيتهواختلفا يف  ،لفظ
أما  ،تكفي يف اهلداياويشبه أن يكون هذا بناء على أن املعاطاة ال  :قال الرافعي

وال  ،وأن حيتاج الزوج إىل اليمني ،وهو الصحيح وجب أن تقبل دعواها ،إذا اكتفينا هبا
وإذا  ،وال بني الطعام وغريه ،أو من غريه ،أن يكون املقبوض من جنس الصداق رق بنيف

 يا ببيعه بالصداقوإال فإن رض ،حلف فإن كان املقبوض من جنس الصداق حسب منه

                                                           

 (.644-5/643(، روضة الطالبني )13/220( انظر: هناية املطلب )1)

 (.ط/أ/120( انتهاء لوحة )2)

 (.8/342(، العزيز شرح الوجيز )5/103( انظر: الوسيط )3)

 (.2/473( انظر: املهذب )4)

 ا(.( كذا يف النسختني، ولعل الصواب )أعطيته5)

(، وهو األظهر. انظر: أسىن 9/501(، احلاوي )8/284انظر: خمتصر املزين )( 6)
 (.2/223املطالب )

 (.7/370( انظر: النجم الوهاج )7)
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 ،أو قيمة ،فله بدله من مثل ،فإن كان قد تلف ،وأدى الصداق ،وإال اسرتده ،لكفذ/(1)
 .(2)وقد يقع يف التقاص

ما  :ويف فتاوى البغوي ،(3)فالقول قوهلا مع ميينها ،حلها عليهى أنه صاولو ادع 
وأهدى إليها  ،ا على العقدفقوتوا ،خيالف هذا حيث سئل عن رجل خطب امرأة البنه

واسرتجع اهلدايا هل  ،وطلقها قبل الدخول ،مث نكحها ابنه ،مث مات قبل العقد ،شيئا  
 ؟للورثة يكون مرياثا  

ألن األب إمنا أهدى من أجل العقد ومل  ؛باملهر دونه مرياثا  فأجاب بأهنا تكون 
 .وهو مشكل ،(4)يعقد يف حياته فريثها مجيع ورثته

وأنكر املبعوث إليه  ،بعته بعوض :مث قال ،يه شيءولو بعث إىل بيت من له عل
 .(5)فالقول قوله ،أنه بعوض

نه أعرف إ :ويقال ،وبني مسألة الصداق ،وكان جيوز أن يسّوى بينه :قال الرافعي
 ،أو السفيهة ،أو اجملنونة ،الصغرية ولو ادعى دفع الصداق إىل ويل ،(6)بكيفية إزالة ملكه

إال  ،سمعتفعه إىل ويل البالغة الرشيدة مل وإن ادعى د ،والقول قول الويل ،مسعت دعواه
قبض أن ألبيها  :وقد مر يف البكر وجه ،(7)أو ثيبا   ،أن يدعي إذهنا سواء كانت بكرا  

مث  ،أو ببينةثبت أنه أعطاه إىل وليها بإقرار ولو  ،(8)فعلى هذا تسمع ،صداقها

                                                           

 [.ز/ب/87( انتهاء لوحة ]1)

 (.343-8/342( انظر: العزيز شرح الوجيز )2)

 (.13/136( انظر: هناية املطلب )3)

 (.286( انظر: فتاوى البغوي ص )4)

 (.1/573أسىن املطالب )( 5)

 (.8/343( انظر: العزيز شرح الوجيز )6)

 (.7/370( انظر: النجم الوهاج )7)

 (.1/486( انظر: خبايا الزوايا للزركشي )8)
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وأنكرت  ،أنفقه أبوك عليك :فقال باقي الورثة ،كتهفطلبته املرأة من تر  ،الويل/(1)مات
 ؛عليه تركوصفته  ،إن وجد يف تركته جنس املأخوذ :قال الشيخ ابن الصالح ،اإلنفاق

وإن مل يوجد مل جيب ضمانه يف تركته من  ،(5)(4)(ع إليهافِ ود   (3)بقائه) (2)ألن األصل
وال حيتاج يف عدم التضمني إىل ميني أنه صرفها يف  ،غري بينة تشهد عليه بتفريط مض م ن

 .(6)وال غريهم قال هذا هو األظهر ،مصلحتها من الورثة
فإن مل  ،نكرتهأو ، أو صنعة فادعى أنه علمها ،لو أصدقها تعليم سورة :السابعة

 :فوجهان ،تعلمته من غريك :وقالت ،وإن أحسنتها ،ل قوهلافالقو  ،حتسنها
 ،ورجحه ابن الصباغ ،(7)أن القول قوهلا :وثانيهما .أن القول قوله :أحدمها

 .والظاهر ،وبنامها بعضهم على قول تعارض األصل ،(8)واملتويل
 ،ف يف عقدينفهذا اختال ،الزوجة (9)(غري)لو حصل االختالف يف  :الثامنة

فادعى  ،وإن كان االختالف يف قدر مهرها ،قول النايف ،فالقول يف كل واحد منهما
وحدها  ،بل نكحت هذه :وقالت إحدامها أو وليها ،الزوج أنه تزوج هاتني بألف

والقول يف العقد على  ،باأللف فهو يف حق املتفق على نكاحها اختالف يف قدر املهر

                                                           

 (.ط/ب/120( انتهاء لوحة )1)

 ( يوجد يف نسخة )ط( تكرار مجلة، والصواب حذفها.2)

 مرفوع بالضمة. )أن(( كذا يف املخطوط، والصواب )بقاؤه( ألنه خرب 3)

 ( سقط يف نسخة )ز(.4)

 ( كذا يف نسخة )ط(، والصواب )بقاؤه(.5)

 (.2/432( انظر: فتاوى ابن الصالح )6)

 (.16/383(، اجملموع )2/473( انظر: املهذب )7)

 ( مل أقف على قوهلما، وال عمن نقل عنهما.8)

 ( كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )عني(.9)
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 .(1)نكراألخرى قول امل
 عفر 
فإن كان  ،مث وطئها عاملا بأهنا املصدقة ،ليس من الفصل لو أصدق امرأته جارية

 ،والدخول ،أين مل أعلم أهنا متلكها بعد العقد :وال يقبل قوله ،فعليه احلد ،بعد الدخول
ألنه  ؛أهنا متلكها مل حيد :وقال مل أعلم ،وإن كان قبله ،إال أن يكون قريب عهد بإسالم

فإن كان  ،(3)ال ميلك قبل الدخول إال نصف الصداق :قال (2)لكاوألن ما ،فىقد خي
 ،وحيث جيب احلد ،عاملا بأهنا متلكه قبل الدخول حد على التعليل األول دون الثاين

 ،فالولد حر نسيب ،وحيث ال جيب ،وعليه املهر إن كانت مكرهة ،فأولدها فالولد رقيق
 .(4)وعليه قيمته يوم الوضع

  

                                                           

 (.5/645طالبني )ال( انظر: روضة 1)

( هو: أبو عبد اهلل، مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن 2)
غيمان بن خثيل بن عمرو بن احلارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن 

 ه(، من مصنفاته: املوطأ،93زرعة، وهو محري األصغر احلمريي، مث األصبحي، املدين، ولد سنة )
 (.4/135(، وفيات األعيان )7/150ه(. انظر: سري أعالم النبالء )179ويف سنة )ت

( تنبيه: هذا القول ي نس ب البن القاسم وليس اإلمام مالك. انظر: اجلامع ملسائل املدونة 3)
 (.279-4/278أليب بكر التميمي الصقلي )

 (.344-8/343( انظر: العزيز شرح الوجيز )4)
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  :وفيه ثالثة فصول: نثرباب الوليمة وال
 .فصل يف الوليمة ، وفصل يف الضيافة ، وفصل يف النثر

 :الفصل األول في الوليمة
 ،اصالح الطعام :وقال املاوردي/(2)،(1)للطعام املتخذ للعرس :والوليمة لغة

 .(3)واستدعاء الناس ألجله
على دعوة وكل  ،وليمة النكاح :أن الوليمة اليت تعرف :وروى املزين عن الشافعي

فاسم الوليمة تقع  ،يدعى إليها رجل ،أو حادث سرور ،أو ختان ،أو نفاس ،إمالك
ويتناول غريها من الوالئم  ،إطالق الوليمة ختتص بوليمة العرس :وقال املاوردي ،(4)عليها
 ؛(6)وغريها شرعا   ،الوليمة تقع على وليمة النكاح :وقال بعضهم ،(5)هبا تشبيها   ،بقرينة

 .(7)السالم شر الوالئم وليمة العرسه الصالة و لقوله علي
ال ذوال ،واإلعذار بالعني املهملة ،الوليمة للعرس :والطعام املتخذ للناس مثانية أنواع

ومل يبني األصحاب من  ،والنقيعة بالنون للمتخذ عند قدوم املسافر ،املعجمة للختان
                ،(10)ادم يتخذهأن القا (9)فعن الفراء ،وللغويني اختالف فيه ،(8)يتخذها

                                                           
 (.34/62(، تاج العروس )12/643) رب( انظر: لسان الع1)
 (.ط/أ/121( انتهاء لوحة )2)
 (.9/555( انظر: احلاوي )3)
 (.8/286( انظر: خمتصر املزين )4)
 (.9/556( انظر: احلاوي )5)
 (.7/372( انظر: النجم الوهاج )6)
يف  ( رواه هبذا اللفظ ابن امللقن وصححه. انظر: البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار7)

 (. 8/10الشرح الكبري البن امللقن، باب الوليمة والنثر، احلديث اخلامس، )
 (.2/476( انظر: املهذب )8)
ء، له ( هو: أبو زكريا، حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن مروان الديلمي، املعروف بالفرا9)

القرآن، اجلمع  تصانيف منها: معاين القرآن، البهاء فيما تلحن فيه العامة، اللغات، املصادر يف
ه(. انظر: طبقات النحويني واللغويني أليب بكر الزبيدي 207والتثنية يف القرآن، تويف سنة )

 (.2/333(، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي )1/132)
 (.1/345زهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي )( انظر: امل10)
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قال  ،(3)يصنعه له غريه :هو طعام يصنع للقادم أي :(2)وقال صاحب احملكم/(1)
 ،(6)النقيعة طعام األمالك يتقدم العرس :(5)وقال أبو زيد ،(4)وهو األظهر :النووي

 بالصاد املهملة املتخذ عند :ويقال أيضا ،والسني املهملة ،واخلرس بضم احلاء املهملة
والوظيمة بفتح  ،املتخذ للبناء (7)[والوكرية،]والعقيقة املتخذ يوم سابع الوالدة ،الوالدة

وبفتحها الطعام  ،واملأدبة بضم الدال ،وكسر الصاد املعجمة الطعام عند املصيبة ،الواو
 .(8)كذا قاله القاضي والرافعي  املتخذ ضيافة من  غري سبب

أنه ال  :ولعل مراد األولني ،(9)مأدبة كل طعام صنع لدعوة فهو  :وقال األزهري
على كل دعوة  :وأطلق الشافعي واألصحاب رمحهم اهلل الوليمة ،اسم له غري املأدبة

                                                           
 [.ز/أ/88( انتهاء لوحة ]1)

بو احلسن، علي بن أمحد بن سيده األندلسي، من مصنفاته: احملكم واحمليط ( هو: أ2)
ه(. 458األعظم يف اللغة، شرح إصالح املنطق، شرح احلماسة، شرح كتاب األخفش، تويف سنة )

 (.2/143(، بغية الوعاة )13/353انظر: سري أعالم النبالء )

 (.1/230( انظر: احملكم واحمليط األعظم البن سيده املرسي )3)

 (.5/646( انظر: روضة الطالبني )4)

صلى اهلل -( هو: أبو زيد، سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري "ابن" صاحب رسول اهلل 5)
منها: لغات القرآن، التثليث، القوس أيب زيد األنصاري البصري النحوي، له تصانيف  -عليه وسلم

ه( تقريبا، تويف سنة 122، ولد سنة )والرتس، املياه، خلق اإلنسان، اإلبل والشاء، حيلة وحمالة
(، 1/1359(، معجم األدباء لياقوت احلموي )8/181ه(. انظر: سري أعالم النبالء )215)

 (.1/582بغية الوعاة )

 (.4/172ووي )( انظر: هتذيب األمساء واللغات للن6)

 ( يف نسخة )ط( )الوكرة(، والصواب ما أثبته.7)

 (.8/345لعزيز شرح الوجيز )(، ا9/528( انظر: حبر املذهب )8)

 (.14/146( انظر: هتذيب اللغة لألزهري )9)
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خالف  (2)عوة بفتح الدال على األصحد   :ويقال لذلك كله ،(1)تتخذ حلادث سرور
 الم يفوالك ،الكالم يف وليمة النكاح :واملقصود هنا ،فإهنا بكسرها (4)... (3)وةعج دِ 

 :ويف وجوب اإلجابة إليها ،وجوهبا
 :أما وجوهبا ففيه طريقان

 :(5)وجهان :وقيل ،فيه قوالن :أحدمها
عند  :وأصحهما ،(6)نه ظاهر املذهبإ :وقال سليم وغريه، أهنا واجبة :أحدمها

أهنا فرض كفاية  :وفيها وجه ثالث ،(7)وسائر الوالئم ،اجلمهور أهنا مستحبة كاألضحية
وإال حرجوا  ،سقط فرضها عن من سواه منتشرا   احد يف عشريته ظهورا  ا الو أظهرهإذا 

 .(8)برتكها أمجعني
وأما سائر  ،(10)إىل احملققني :ونسبه اإلمام ،باالستحباب /(9)القطع :والثاين

ج يف ومنهم من خرّ  ،وال تتأكد تأكد وليمة العرس ،أهنا مستحبة :فاملشهور ،الوالئم

                                                           

 (.9/479(، البيان للعمراين )6/195( انظر: األم )1)

 (.13/261( انظر: لسان العرب )2)

دال: ادعاء الولد الدعي غري أبيه، يقال د ِعيٌّ بني   الد عجوة والد عاو ة. ( الد عجوة، بكسر ال3)
 (.3/77(، هتذيب اللغة )14/361لعرب )انظر: لسان ا

 ( هنا كلمة غري واضحة يف النسختني.4)

 (.9/556( انظر: احلاوي )5)

 (.16/394( انظر: اجملموع )6)

 (.13/188( انظر: هناية املطلب )7)

 (.9/481البيان لعمراين )( انظر: 8)

 (.ط/ب/121( انتهاء لوحة )9)

 (.13/188( انظر: هناية املطلب )10)
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 .(2)ولغري املتمكن ما قدر عليه ،ة للمتمكن شاةالوليموأقل  ،(1)وجوهبا قوال  
وإن مل  ،ففي وليمة العرس جتب اإلجابة إن أوجبناها ،وأما وجوب اإلجابة إليها

 :(3)وجهان :وقيل ،فيه قوالن :أشهرمها :نوجبها فطريقان
والثاين  ،ال بل تستحب :وثانيهما ،واقتصر عليه بعضهم أهنا جتب :أصحهما

 :جتب ففي وجوهبا يف سائر الوالئم طريقان :فإن قلنا ،(4)باباالستحالقطع ب
القطع بأهنا ال  :والثاين ،(5)عدم الوجوب :لكن األظهر ،طرد القولني :أحدمها

بوجوب  :وحيث قلنا ،(7)أظهر :األول ،وقال العمراين ،(6)وبه قال ابن الصباغ ،جتب
 ؟اإلجابة فهل هي فرض عني أو كفاية

ومال احلناطي  ،(8)ظاهر املذهب على ما قال ابن الصباغ :واألول :فيه وجهان
فيكون من أمور الدنيا  ،وال يقصد باإلجابة قضاء الشهوة ،قال يف اإلحياء ،إىل الثاين

ملعصية أي واحلذر من ا ،ليكون من أمور اآلخرة بأن ينوي االقتداء ؛بل حيسن النية
 ،وزيادة للتحابب ،ليهالسرور عوإدخال  ،وإكرام أخيه ،من اخلالف يف وجوهبا خروجا  

وحنوه  ،أو احتقار مسلم ،أو سوء خلق ،وصيانة نفسه عن أن يظن به االمتناع لتكرب
 .(9)فهذه ست نيات

                                                           

 (.5/647انظر: روضة الطالبني )( 1)

 (.3/224( انظر: أسىن املطالب )2)

 (.9/482( انظر: البيان للعمراين )3)

 (.5/647( انظر: روضة الطالبني )4)

 (.5/527(، التهذيب )13/319)( انظر: كفاية النبيه 5)

 (.9/483(انظر: البيان للعمراين )6)

 ( انظر: املصدر السابق.7)

 (.8/346رح الوجيز )( انظر: العزيز ش8)

 (.15-2/14( انظر: إحياء علوم الدين للغزايل )9)
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 :أحدها :مث وجوب اإلجابة يسقط بأعذار
فإن كان فيها شيء  ،واملالهي ،كاخلمر  ،أن يكون يف الدعوة شيء من املنكرات

وإزالة  ،ضر إجابة للدعوةلى إزالته إذا حضر فليحفإن كان املدعو يقدر ع ،من ذلك
 :أحدمها :وإن مل يقدر فوجهان ،(1)بل لو مل يدع لزمه احلضور لإلزالة ،للمنكر

كما لو كان يضرب   ،وينكره بقلبه ،وال يستمع ،أنه جيوز له احلضور لكن يكره
 .(2)وبه جزم العراقيني والقاضي ،جبواره ال يلزمه التحول

أنه ال  :واألظهر عند املاوردي ،والروياين ،(3)وابن ك ج ،عيالرافعند  :وأصحهما
وإن أجاب يف التنبيه  (5)(،والتتمة ،واملهذب) ،وهو املذكور يف الوسيط ،(4)جيوز

فإن  ،فإن مل يعلم باحلال حىت حضر فلينههم ،واألول غلط ،قال النووي ،(6)األولب
فإن مل  ،(7)املنع :واألصح :لوجهانويف جواز القعود ا ،فليخرج ،مل ينتهوا( أ/122)

وال  ،القعود مع انكاره بقلبه /(8)وخشي على نفسه جاز ،ميكنه كما لو كان ليال  

                                                           

 (.563-9/562( انظر: احلاوي )1)

 (.5/648ر: روضة الطالبني )( تنبيه: ال يثبت عن كل العراقيني، وإمنا قاله بعضهم. انظ2)

ه(. 405( هو أبو القاسم، يوسف بن أمحد بن كج القاضي الدينوري، تويف سنة )3)
(، طبقات الشافعية البن 4/359(، طبقات الشافعية للسبكي )13/8سري أعالم النبالء )انظر: 

 (.1/363( طبقات الشافعيني )1/198قاضي شهبة )

-9/562(، احلاوي )9/535(، حبر املذهب )8/348( انظر: العزيز شرح الوجيز )4)
563.) 

 ( يف نسخة )ز( )والتتمة واملذهب(.5)

(، تتمة اإلبانة ص 169(، التنبيه ص )2/478، املهذب )(5/104( انظر: الوسيط )6)
 ( حتقيق حصة السديس.233)

 (.5/648( انظر: روضة الطالبني )7)

 أ(./122( انتهاء لوحة )8)
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قال  ،ولو كانوا يشربون النبيذ املختلف يف حله ،فإن مسع من غري قصد مل يأمث ،يستمع
رمي كما واألوىل أن يكون احلضور يف حق معتقد التح :قال الرافعي ،ال ينكره :ابن كج

 .(1)خبالفه :وقيل ،يف املنكر اجملمع على حترميه
أو  ،الثاين: أن يكون يف البيت املدعو إليه شيء من احليوانات على اجلدران

سواء كان  ،أو الوسائد الكبرية املنصوبة ،أو الثياب امللبوسة ،املعلقة أو الستور ،السقوف
وعن  ،(2)الصور منهي عنهموضع  ودخول ،فالتصوير حرام ،أو صغريا   ،احليوان كبريا  
لقرب عهدهم بعبادة  ؛اإلسالم/(4) أن حترمي الصور كان يف ابتداء :(3)اإلصطخري

وجزم به  ،وحرم استعماهلا ،فيزول حترميها ،وقد زال هذا يف وقتنا ،وتنفرهم عنها ،األصنام
لق عن ما عوفي :قال الرافعي :(6)واملذهب األول ،(5)املاوردي فيه :وخطأه ،ابن الصباغ

عمل  (7)(عما)والرتخيص  ،واجلدران ،اإلمام اإلشارة إىل وجه ختصيص املنع بالسقوف
وال فرق بني أن تكون الصور على  ،(8)األول والظاهر ،والوسائد املنصوبة ،على الستور

                                                           

 (.8/348الوجيز ) ( انظر: العزيز شرح1)

 (.223) ( انظر: منهاج الطالبني ص2)

ضل بن بشار بن عبد احلميد ( هو أبو سعيد، احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى بن الف3)
ابن عبد اهلل بن هانئ بن قبيصة بن عمرو بن عامر اإلصطخري، من مصنفاته: أدب القضاء، ولد 

(، طبقات 3/230طبقات الشافعية للسبكي )ه(. انظر: 328ه(، تويف سنة )244سنة )
 (.1/109الشافعية البن قاضي شهبة )

 [.ز/ب/88( انتهاء لوحة ]4)

 (.9/564) ( انظر: احلاوي5)

 (.3/226(، أسىن املطالب )4/403( انظر: مغين احملتاج )6)

 ( يف نسخة )ز( )فيما(.7)

 (.8/349( انظر: العزيز شرح الوجيز )8)
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 ،لوقاية حر ،(2)ةأو بشخان ،أو باب ،(1)هنجأ كسرت باد  ،أو انتفاع ،لزينة ،ما استعمل
 (5)(ألن)إذا استعمل النتفاع ال حيرم  (4)أبو حامد :وقال الشيخ ،(3)اجلمهورأو برد عند 

فيحرم استعماهلا  ،وليس بصحيح :قال املاوردي ،االنتفاع خيرجه عن الصيانة إىل البذلة
 .(6)ويسقط هبا فرض اإلجابة ،يف احلالني

 :سانوطائر له وجه إن ،كإنسان له جناح طائر  ،ويف صورة حيوان مل يشاهد مثله
وعلى هذا  :قال املاوردي ،(7)ال حيرم ،قول القاضي أيب حامد :أحدمها :وجهان

يف  (9)(ذكرومها)ومها قريبان من وجهني  ،(8)ن يديهال حيرم عليه أن يصور وجه انسان دو 
وال  ،(11)باملنع :وجزم املتويل ،(10)أنه ال حيرم :والظاهر ،جواز تصوير صورة بدن بال رأس

                                                           
شبيه بأنبوب املوقد يتخذ للتهوية. انظر: تكملة املعاجم العربية ( أي: أنبوب 1)

(1/227.) 
سرير، اليت يتقى هبا البعوض. انظر: ( بشخانة: كلمة فارسية وهي تطلق على ناموسية ال2)

 (.1/348تكملة املعاجم العربية لرينهارت بيرت )

 (.7/381( انظر: النجم الوهاج )3)
ه(، من تصانيفه: 344مد بن أمحد األسفرايين، ولد سنة )( هو: أبو حامد، أمحد بن حم4)

(، 4/61سبكي )ه(. انظر: طبقات الشافعية لل406التعليق على خمتصر املزين، تويف سنة )
 (. 1/172طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 ( يف نسخة )ز( )أن(.5)

 (.9/565( انظر: احلاوي )6)
(. النجم الوهاج 9/565ر: احلاوي )( يقصد املصنف أبو حامد املروروذي انظ7)

(7/382.) 

 (.9/565( انظر: احلاوي )8)

 ( يف نسخة )ز( )ذكرمها(.9)

 (،5/649)( انظر: روضة الطالبني 10)

 ( انظر: املصدر السابق.11)
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 ،(1)كان هلا بروز  وخصصه بعضهم مبا إذا ،أو ال ،للصورة بروز وظلفرق بني أن يكون 
 ،والبسط ،وال بأس بصورة احليوان اليت على األرض ،ال حيرم فهو مكروه :وحيث قلنا

وليكن يف معناها  :قال الرافعي ،واملخاد اليت يتكئ عليها ،والفرش اليت تداس
 .(3)والقصعة انتهى ،واخِلوان /(2)،الطبق

  ،على شكل صورة واستثىن ما إذا كان اإلناء متخذا   ،حياءبه يف اإلوقد صرح 
 .(4)فهو حرام جيب كسر قدر الصورة منه ،شكل طائركما إذا كان رأس اجملمرة على 

 :قاله الشيخ ،وال للنساء ،وال جيوز لبس الثياب اليت عليها صور حيوان للرجال
 .(6)على الستور املعلقة انتهى رفع الصورولعله أوىل باملنع من  :قال الرافعي ،(5)أبو حممد

ال حيرم  ،الصور (8)(ذات)من أن تعليق الستور عن الشيخ أيب حامد  (7)وما تقدم
 (10)مما علق عن (9)تقدموكذا ما  ،يظهر أن يأيت هنا بطريق األوىل ،إذا كان للحاجة

أو غري  ،سواء كان على شيء ممتهن ،صور احليوان مطلقا   (11)(تصوير)وحيرم  ،اإلمام

                                                           

 (.7/382( انظر: النجم الوهاج )1)

 (.ط/ب/122( انتهاء لوحة )2)

 (.8/349( انظر: العزيز شرح الوجيز )3)

 (.2/340انظر: إحياء علوم الدين )( 4)

 (.7/383( انظر: النجم الوهاج )5)

 (.349-8/348( انظر: العزيز شرح الوجيز )6)

 (.184انظر: ص )( 7)

 ( يف نسخة )ز( )ذوات(.8)

 (.183انظر: ص )( 9)

 ( )عفو( زائدة يف نسخة )ط(، والصواب حذفها.10)

 ( يف نسخة )ز( )تصور(.11)
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أو  ،أو إناء ،أو درهم ،أو دينار ،أو ثوب ،أو سقف ،سواء كان على جدار ،ممتهن
ففيه  ،وأما نسج الثياب املصورة ،(1)فإن استؤجر عليه مل يستحق أجرة   ،وهو كبرية ،غريه

 :وجهان
إذا  ،وخيرج على الوجهني استحقاق األجرة ،(2)املنع :وجزم به املاوردي :أظهرمها
أ ويوط ،وجيوز أن يفرتش ،وعلى املنع لو فعل مل تقلع تصويره ،ذلك استؤجر على

 (4)(أن)واختلفوا يف  ،(3)وحنوها ،املتويل يف التصوير على األرض :وطردمها ،باألقدام
 ؟أم مكروه ،دخول البيت الذي فيه الصور املمنوع منها حرام

وجزم  ،اغالصب وابن ،والغزايل ،واإلمام ،(5)وهو اختيار صاحب التقريب :أحدمها
 .(6)ونسبه بعضهم إىل اجلمهور أنه مكروه ،به املتويل

 ،)8((7)أنه حيرم :ونسبه العمراين إىل األكثرين ،واختاره الشيخ أبو حممد :وثانيهما
إن مل متكنه  :وعلى الثاين ،ال يسقط عن املدعو فرض اإلجابة بذلك :وعلى األول

ت الصورة يف املمر ولو كان ،(9)در على إزالتهاإلزالة التحق باملوضع الذي فيه مخر ال يق

                                                           

 (.5/650( انظر: روضة الطالبني )1)

 (.8/350)لوجيز ( مل أقف على قوله؛ لكن ذكر هذا القول غريه. انظر: العزيز شرح ا2)

 (.8/350( انظر: العزيز شرح الوجيز )3)

 ( كذا يف املخطوط، ولعل الصواب حذفها.4)

 (.1/81( صاحب التقريب: هو ابن القفال الشاشي. انظر: اجملموع )5)

(، كفاية النبيه 192-13/191(، هناية املطلب )5/104( انظر: الوسيط )6)
 السديس.حصة ( حتقيق 235(، تتمة اإلبانة ص )13/328)

 (.9/488( انظر: البيان للعمراين )7)

( قال الشرواين يف حاشيته على التحفة: أما جمرد الدخول حملل فيه ذلك فال حيرم كما 8)
 (.7/433اقتضاه كالم الروضة وهو املعتمد. انظر: حتفة احملتاج )

 (.5/650( انظر: روضة الطالبني )9)
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ولو كان  ،واجللوس وال ترتك اإلجابة بذلك ،فال بأس بالدخول ،دون موضع اجللوس
إىل جواز التصوير  وتعليله جيرّ  :قال الرافعي ،مل يكره دخوهلا ،على باب احلمام تصاوير

فال يكره على  ،قمرالو  ،والشمس ،كاألشجار  ،وأما تصوير ما ال روح فيه ،(1)يف املمر
املوضع الذي ولذلك ال يكره احلضور يف  ،يف امتناع الداعي وليس ذلك عذرا   ،حالصحي

 .(2)للسرف وإن كان ذلك مكروها   ،زينت به احليطان بالثياب
أن يكون  :ومنها ،(4)فرش البيت باحلرير ،عدم اإلجابة/(3)يف ومن األعذار أيضا  

ويف وجوهبا تردد  ،ومروءته ،هم ملنصبهزري جمالستوالسفلة ت ،هناك قوم من األرذال
 .(5)أنه عذر :والظاهر عند الغزايل ،لألصحاب

 ،أن يكون الداعي ممن أكثر ماله حرام بل يكره إجابته كما تكره معاملته :ومنها
وإن حتقق أن املال حرام  ،مل يكره لكن ال يتأكد األمر به ،وإن كان أكثره حالال  

 .(6)عصى وضمن ،فإن حضر وأكل ،ه اإلجابةحرمت علي
فال جتب إجابته على  ،واملدعو مسلما   ،أن يكون الداعي كافرا  /(7) :ومنها

  ،دعوته (9)[إجابة] يف (8)(ستحباب)االوليس  ،وموادته ،وتكره خمالطته ،الصحيح
                                                           

ال الرافعي :) وميكن أن يكون السبب فيه أن ا  ق( كذا يف النسختني، ولعل فيهما سقط1)
الصور يف املمر مهانة، ويف اجمللس مكرمة، وفرق بينهما، كما فرق بني أن تكون على األرض، أو 

 (.8/350على اجلدار وهذا جير إىل جتويز التصوير يف املمر(. انظر: العزيز شرح الوجيز )

 (.2/74) (، فتح الوهاب7/433( انظر: حتفة احملتاج )2)

 (.ط/أ/123( انتهاء لوحة)3)

 (.6/374( انظر: هناية احملتاج )4)

 (.3/297(، حاشيتا قليويب وعمرية )5/104( انظر: الوسيط )5)

 (.4/406(، مغين احملتاج )3/227( انظر: أسىن املطالب )6)

 [.ز/أ/89( انتهاء لوحة ]7)

 ( يف نسخة )ز( )استحباب(.8)

 اب ما أثبته.الصو ( يف نسخة )ط( )أجاب(، و 9)
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 .يكره :وقيل ،(1)كاالستحباب يف إجابة دعوة املسلم
فال جييبها إذا أفضى احلال إىل  ،جال  واملدعو ر  ،أن يكون الداعي امرأة :ومنها

أما إذا مل يفض إليه  ،ومن ال حيتشم منه ،(2)(أحدا)خلوة حمرمة بأن ال يكون عندها 
أو كان املدعو مجاعة  ،أو له نسوة ثقات ،أو يف الدار حمرم هلا ،بأن كان من حمارمها

يت ست يف ببأن جل ،ولو مل حتصل خلوة :روروذيقال إبراهيم امل ،(3)فيجاب ،رجال
 ،(4)مل جيبها خمافة الفتنة ،وبعثت بالطعام مع غالم إليه يف بيت آخر منها ،من الدار

 .(5)وأما إذا دعت املرأة نساء فاحلكم كما مر يف دعوة الرجل الرجال
وخوف  ،والتمريض ،كاملرض  ،األعذار املرخصة يف التخلف عن اجلماعة :ومنها

وخوفه على  ،حريق (6)(وباطنها) ،اله الضائعواشتغاله بطلب م ،من يؤذيه يف طريقه
 .(7)ماله

قاله  (8)(رده)وال يقدر املدعو على  ،أن يكون هناك مبتدع يدع إىل بدعته :ومنها
والكذب ال مبزح ال   ،من يضحك بالفحش أن يكون فيه :ومنها :قال ،يف اإلحياء
 .(9)وال فحش ،كذب فيه

                                                           

(، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام 273-4/272( انظر: فتوحات الوهاب )1)
 (.4/98الشافعي ملصطفى اخلن )

 ( كذا يف املخطوط، والصواب )أحٌد(؛ ألهنا اسم كان مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.2)

 (.5/528( انظر: التهذيب )3)

 (.7/386( انظر: النجم الوهاج )4)

 .178، وانظر: ص (376كفاية األخيار ص )  انظر:( 5)

 ( كذا يف النسختني، وهي غري واضحة.6)

 (.6/372(، هناية احملتاج )7/428( انظر: حتفة احملتاج )7)

 )ردته(.( يف نسخة )ز( 8)

 (.2/341،339( انظر: اإلحياء )9)
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وال أن يكون يف الدعوة من هو  (1)[للمدعو] أن يكون الداعي عدوا :وليس منها
فإن تضيق وقته  ،بل حيضر الصائم مث إن كان الصوم فرضا ،وال أن يكون صائما   ،عدوه

فينبين على أن  ،والنذر املطلق ،كقضاء رمضان وسط السنة  (2)(يضق)وإن مل  ،مل جيز له
فاملشهور ، ال :وإن قلنا ،يلزم مل جيز :نالإن ق ؟الواجب املوسع هل يلزم بالشروع أم ال

فإن شق على  ،وإن كان نفال   ،يكره له اخلروج منه :وقال القاضي ،(3)كصوم النفل  :أنه
ويستحب أن  :واإلمام /(5)القاضي قال ،(4)فاألوىل أن يفطر ،الداعي تركه األكل

 ،(7)إدخال السرور على قلبه ويستحب أن ينوي بإفطاره ،قال يف اإلحياء ،(6)يقضيه
وأما املفطر فاألوىل له أن ، (9)ويدعو هلم ،فاألوىل أن يتم صومه  عليهمل يشق  (8)(فإن)

 :ويف وجوبه وجهان ،يأكل
وكالم صاحب التتمة  ،أنه ال جيب :وأصحهما ،وأقله لقمة ،جيب :أحدمها

األكل يف الوليمة فرض   :وقيل ،(10)يقتضي طردمها يف مجيع الضيافات إذا حضرها

                                                           

 بته.( يف نسخة )ط( )للمدعى(، والصواب ما أث1)

 ( يف نسخة )ز( )يضيق(.2)

 (.5/650( انظر: روضة الطالبني )3)

 (.8/351( انظر: العزيز شرح الوجيز )4)

 (.ط/ب/123( انتهاء لوحة )5)

 (.190-13/189( انظر: هناية املطلب )6)

 (.2/14اإلحياء )( انظر: 7)

 ( يف نسخة )ز( )وإن(.8)

 (.376( انظر: كفاية األخيار ص )9)

( حتقيق حصة 243-242(، تتمة اإلبانة ص )7/434فة احملتاج )( انظر: حت10)
 السديس.
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وجيوز األكل  ،(1)وإال فال ،لفرض عن باقيهمط اسق ،فإن أكل بعض احلاضرين ،كفاية
وخمالفة العادة لكن ال يضمن  ،وحيرم عليه جماوزته ملا فيه من الضرر ،إىل حد الشبع

 :أو تستحب فلها شروط ،وحيث جتب اإلجابة ،(2)لزيادةا
أو  كبريا    ] ،أو عبدا   ،سواء كان حرا   ،أو برسوله ،أن خيصه بالدعوة بنفسه :أحدها

ليحضر من يريد احلضور أو  :وقال ،فأما إذا فتح الباب ،أو بكتابته إليه ،مميزا   (3)[صغريا  
 ،احضر معك من شئت :وقال له ،أو دعى انسانا ،ليحضر من شاء ؛بعث برسوله

وعبارة املتويل مل  ،(4)الرافعي :وال تستحب قاله ،مل جتب اإلجابة ،لغريه أحضر :فقال
كما لو   ،ولو دعى مجاعة ،أصل االستحبابضي بقاء وهي تقت ،يتأكد األمر باإلجابة

 ،فهل يسقط احلضور عنهم حبضور بعضهم ،ادعوكم إىل كذا :وقال ،تمعنيأتى قوما جم
ذلك على قول الوجوب لفروض  اورأو  ،يف البسيط تردد العراقيون فيه :قال الغزايل

فلو قصد مل  ،وهو متجه إذا مل يقصد اإلجابة بالدعوة :قال ،الكفايات كرد السالم
إذا  ،وهو يقتضي أن حمل الرتدد ،(5)وجزم هبذا يف غريه ،يسقط الوجوب إال حبضورهم

إن ما يكره يف  :وقال الرافعي ،لو كان الدعاء كذلك كما يفهمه كالمهم ،قصد إفرادهم
 ،(6)والصحيح خالفه ،جواب على أحد الوجهني يف أن اإلجابة فرض كفاية ،غريه

فإن خصهم مل جتب اإلجابة هذا إن  ،اءدعوته األغنيأن ال خيص ب :وثانيها
أو كان فقيها فخص  ،فخص أهل حرفته ،فأما إذا كان من أهل حرفة ،اهمخصهم لغن

وينبغي أن يدعوا مجيع  ،ألن له غرضا فيهم ؛فال بأس وإن كانوا أغنياء ،الفقهاء

                                                           

 (.9/561( انظر: احلاوي )1)

 (.9/533( انظر: حبر املذهب )2)

 ( يف نسخة )ط( )صغريا أو كبريا(، والصواب ما أثبته.3)

 (.347-8/346( انظر: العزيز شرح الوجيز )4)

 قيق عوض احلريب.( حت598(، البسيط ص )5/105( انظر: الوسيط )5)

 (.8/351( انظر: العزيز شرح الوجيز )6)
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 .(2)وفقرائهم ،وأهل حرفته أغنيائهم ،وجريانه ،(1)(هاتِ رت  ع  )
وال  ،وال اتقاء شره ،يف جاهه وال طمعا   ،منه أن ال يكون دعاه خوفا   :هاوثالث

 (4)[كان]فإن  ،والتودد ،يكون للتقرب /(3)فيكره هلذا احلضور بل ،ملعاونته على باطل
 .(6)تأكد احلضور (5)(ورعه)أو  ،أو صالحه ،لعلمه

 ،ثالثة أيام ،فلو اختذ صاحب الدعوة الطعام ،أن يدعى يف اليوم األول :ورابعها
واستحباهبا فيه دون استحباهبا يف  ،اليوم الثاين ال جتب قطعا فاإلجابة يف ،ودعى فيها

 ،ال تستحب فيه :فقال املتويل :وأما الثالث ،(7)اليوم األول على القول باستحباهبا فيه
سقط الوجوب  ،فرضي بتخلفه ،ولو أعتذر املدعو إىل الداعي/(9) (8)تكره :وقال غريه

أجاب  ،فإن جاءا معا   ،فصاعدا أجاب األسبق ،اثنان (11)[دعاه]ولو  ،(10)اهيةوالكر 
أجيب أقرهبما  ،إذا استويا :وقال املاوردي ،(12)فإن استويا أقرع بينهما ،أقرهبما رمحا  

                                                           

ة الرجل أقرباؤه من ولده، وولد ولده وبين عمه، وقال أبو عبيد: 1) ة، وِعرتج ( مأخوذ من الِعرتج
 (.2/157(، هتذيب اللغة )2/66األدنون. انظر العني ) عرتة الرجل وأسرته وفصيلته: رهطه

 (.429-7/428فة احملتاج )(، حت4/211( انظر: الغرر البهية )2)

 (.ط/أ/124( انتهاء لوحة)3)

 ( يف نسخة )ط( )كانت(، والصواب ما أثبته.4)

 ( يف نسخة )ز( )لورعه(.5)

 (.6/373)(، هناية احملتاج 7/376( انظر: النجم الوهاج )6)

 (.2/73( انظر: فتح الوهاب )7)

 (.7/429حتفة احملتاج )(، واألصح الكراهة. انظر: 4/405( انظر: مغين احملتاج )8)

 [.ز/ب/89( انتهاء لوحة ]9)

 (.376( انظر: كفاية األخيار ص )10)

 ( يف نسخة )ط( )ادعاه(، والصواب ما أثبته.11)

 (.6/372األصح. انظر: هناية احملتاج )(، وهو 7/428( انظر: حتفة احملتاج )12)
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وتابعه العمراين وهو  ،فإن استويا أقرع بينهما ،أجيب أقرهبما رمحا   ،فإن استويا ،دارا  
 .(2)(1)ظاهر اخلرب

 الضيافة: في (3)(الثاني)صل الف
 :وفيه مسائل ،وهي نوع من الوالئم

وال  ،متأكدا   وإكرامه استحبابا   (4)[الضيف]إطعام  ،األوىل: يستحب للمضيف
 ،بل اخلرية إىل املضيف ،وال يتعني يف الضيافة وغريها من الوالئم طعام ،جيب إطعامه

 (7)(الرجوع)عن  (6)[لعرضه]حفظا  (5)وحاله ،وينبغي له أن يعمل ما يليق مبنصبه ،واملومل
 ،وينبغي أن يتحفه يف اليوم ة،أقل وليمة العرس شا :قال ،أن بعضهم (8)وقد مر ،فيه

 ،وبعدمها إىل متام الثالث يطعمه ما تيسر على عادة املضيف ،والليلة بطيب الطعام

                                                           

 (.9/486(، البيان للعمراين )9/560( انظر: احلاوي )1)

إىل ما روي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن رجل، من أصحاب النيب ( يشري 2)
إذا اجتمع الداعيان فأجب أقرهبما بابا، »صلى اهلل عليه وسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 

أخرجه أمحد يف مسنده، «. أقرهبما بابا أقرهبما جوارا، وإن سبق أحدمها فأجب الذي سبقفإن 
(، وأخرجه أبو داود يف سننه، باب إذا اجتمع 23466( برقم )38/452باب حديث رجل، )
(، وأخرجه البيهقي يف سننه، باب اجتماع الداعيني 3756(، برقم )3/344داعيان أيهما أحق، )

 (.7/11(، وضّعف هذا احلديث األلباين. انظر: إرواء الغليل )14999( برقم )7/275)

 ( يف نسخة )ز( )الثالث(.3)

 ة )ط( )الطعام(.( يف نسخ4)

 (.5/105( انظر: الوسيط )5)

 ( سقط يف نسخة )ط(، وهي غري واضحة.6)

 ( كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )الوقوع( إلستقامة املعىن.7)

 .181ص  ( انظر:8)
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 .(1)به ويعلم رضاه ،إال أن يستدعي املضيف منه ذلك ،وليس له اإلقامة بعد الثالث
وال يقف على  (2)(إليه الطعام)إذا قدم املضيف  ،جيوز للضيف األكل :ثانيةال

أو  ،فال يأكل حىت حيضر ،إال إذا كان املضيف ينتظر غريه ،إذنه على الصحيح املشهور
أو بسم  ،أو كلوا ،الصالة أنه يقف على إذنه كقوله :وفيه وجه ،(3)يأذن املضيف لفظا  

فال بد  ،أما إذا مل تسبق الدعوة ،كفى التقدمي  ،إن دعاه إىل منزله :وقال املتويل ،(4)اهلل
وقرينة التقدمي ال ختتلف بني  :قال الرافعي ،(5)إال إذا جعلنا املعاطاة بيعا من اإلذن لفظا  

 .(6)أن تسبق الدعوة أم ال
ِضيف ما يأكله

 
وأكله إتالف بطريق  ،ال :قال القفال ؟الثالثة: هل ميلك امل

 ،هو األصح :وقال اإلمام ،واختاره ابن الصباغ ،(7)فلمالكه الرجوع قبل أكله ،اإلباحة
 :فيه وجوه لكن مب ميلكه؟ /(9)ميلكه :وقال اجلمهور ،(8)وظاهر املذهب

وكل لقمة جعلت يف  ،بأخذه بيده :وثانيها .وهو بعيد ،بالوضع بني يديه :أحدها
 ،(11)باملضغ :ورابعها ،(10)وصححه القاضي ،بوضعه يف فمه :وثالثها ،يده ملكها

                                                           

 (.21-18/20( انظر: هناية املطلب )1)

 ( يف نسخة )ز( )الطعام إليه(.2)

 (.8/352ظر: العزيز شرح الوجيز )( ان3)

 (.5/105(انظر: الوسيط )4)

 ( حتقيق حصة السديس.243انة ص )( تتمة اإلب13/326( كفاية النبيه )5)

 (.8/352( انظر: العزيز شرح الوجيز )6)

 (.13/194( انظر: هناية املطلب )7)

 (.7/281( انظر: هناية املطلب )8)

 (.ط/ب/124( انتهاء لوحة)9)

 (.7/388ر: النجم الوهاج )( انظ10)

 (.9/562( انظر: احلاوي )11)
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 .(2)هبما :وسادسها ،ورجحه املتويل (1)(قبيله)باالزدراد  يتبني حصول امللك  :وخامسها
الغاصب  وأصل املسألة ما إذا قدم :قال املتويل ،وتظهر فائدة األوجه يف الرجوع

 ؟على اآلكلو فأكله هل يكون قرار الضمان عليه  ،وب إىل ضيفالطعام املغص
انتقل  :وعلى الثاين ،األول هو إتالف على حكم اإلباحة :فعلى :(3)نفيه قوال 

هل له التصرف  :وعلى الوجه الثاين ،وليس البناء بواضح ،امللك إليه حني صار ضامنا  
 ؟يف املأخوذ باليد بغري األكل

 ،(4)وإلقام غريه إال باإلذن ،حىت ال جيوز له إطعام اهلرة ،ال :أحدمها :فيه وجهان
 .(5)أن له التصرف فيه بغري األكل :والقاضي أيب الطيب ،دخ أيب حاموعن الشي

 ،(6)لقام إذا أخذ ليلقمإمنا ميتنع من اإل :وجيوز أن يقال :قال البغوي يف الفتاوي 
وأن هذه األوجه يف وقت امتناع الرجوع  ،القطع بأنه ال ميلك :وعن الشيخ أيب حممد

لكن األصح أن اإلباحة ال تنتهي إىل لزوم قط  ،وال بأس به :قال اإلمام ،(7)عن اإلباحة
وإمنا  ،فإنا قد خنتار أن املعقود عليه فيه ليس مملوكا   ،ما مل يفت املستباح إال يف النكاح

 .(8)هو مستباح مستحق
 ،فليس له إطعام السائل ،لطعام بغري األكلالرابعة: ليس للضيف التصرف يف ا

 ،املالك به اإال أن يعلم رض ،منزله شيئا   مل منه إىلوال أن حي ،لقاء اللقم إىل اهلرةإوال 
                                                           

 ( يف نسخة )ز( )قبله(.1)

 ( حتقيق حصة السديس.245(، تتمة اإلبانة ص )7/388النجم الوهاج )( انظر: 2)

 ( حتقيق حصة السديس.245(، تتمة اإلبانة ص )7/277( انظر: هناية املطلب )3)

 (.2/666( انظر: فتاوى ابن الصالح )4)

 (.5/652انظر: روضة الطالبني ) (5)

 (.287-286( انظر: فتاوى البغوي ص )6)

 (.13/194هناية املطلب )( انظر: 7)

 (.195-13/194( انظر: هناية املطلب )8)
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 ،والدعوة ،وحال املضيف ،وجنسه ،وخيتلف ذلك بقدر املأخوذ ،أو قرينة حال ،بصريح
 :فإن تردد يف وقوعه يف حمل املساحمة فوجهان

والنصفة  ل،فينبغي مراعاة العد ،وإذا علم رضاه :قال الغزايل ،(1)أنه حيرم :أظهرمها
 .(2)ال عن حياء ،رفيقه عن طوع اأو يرض ،فال ينبغي أن يأخذ إال ما خيصه ،مع الرفقة

إال إذا كان بينه وبني  ،مل يدع إليه وهو إتيان اإلنسان طعاما   ،وال جيوز التطفل
ومل يأذن  ،فإن تبع املدعو غريه مل مينعه، وعلم أنه ال يكره ذلك ،صاحب الدار انبساط
ولو دخل على  ،ذن له إن مل يكن فيه ضررأن يأله  ويستحب ،له )بل يعلم به الداعي

فإن عرف أن ذلك  ،وإن أذنوا ،مل يأكل، (3)فإن مل يأذنوا له( ،فصادفهم يأكلون ،قوم
 .(4)فينبغي أن ال يأكل ،وإن عرف أنه حياء منه ،ن طيب نفس أكلع

 فليس ،إال إذا فاضل بينهم يف الطعام يلقم األضياف بعضهم بعضا  /(5)وجيوز أن 
وخصه آخرون مبن خص  ،(6)كذا أطلقه بعضهم  ،خص بنوع أن يطعم منه غريهملن 

 .(7)وهو يقتضي جواز عكسه ،بالنوع األعلى
وهبذه  :قال الرافعي ،للمضيف أن خيص بعض األضياف بنوع أعلىويكره 

أنه ميلك  :وال يقول ،خمصوص مبا يأكله ؟ميلك مبيتبني أن اخلالف يف أنه /(8) املسائل

                                                           

 (.5/652( انظر: روضة الطالبني )1)

 (.7/388( انظر: النجم الوهاج )2)

 ( سقط يف نسخة )ز(.3)

(، أسىن املطالب 4/213، الغرر البهية )(389-7/388( انظر: النجم الوهاج )4)
(3/227.) 

 (.ط/أ/125( انتهاء لوحة)5)

 (.3/434(، حاشية البجريمي على شرح املنهج )4/410انظر: مغين احملتاج )( 6)

 (.4/213( انظر: الغرر البهية )7)

 [.ز/أ/90( انتهاء لوحة ]8)
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 ،وإطعام السائل ،به ملا منع من النقل :ولو قيل ،أو أخذه حبال ،بني يديه ما وضع
 .(1)وهي ممتنعة اتفاقا   ،وسائر التصرفات

 .(3)وأيب الطيب ،عن أيب حامد (2)م  دَّ قَّ تـ   ،واالتفاق الذي ذكره يرده هاهنا
ومن أدب  ،صاحب املنزل وإذنه اأن ال خيرج إال برض :ومن أدب الضيف

أن ال  :وينبغي للضيف ،سنة (4)(فهو)عند خروجه إىل باب الدار شيعه أن ي :املضيف
كثر النظر إىل املوضع الذي خيرج وال ي ،(5)(وسرتهن) ،جيلس يف مقابلة حجرة النساء

 (7)(....)(6)منه الطعام
أو  ،وتأخر واحد ،نو يف املوضع الذي يسري به صاحب الدار إذا حضر املدعو 

إال  ،حلاضرون يف التعجيل أوىل من حقهما يف التأخريق افح ،اثنان عن الوقت املوعود
وينبغي أن تقدم الفاكهة إن   ،فال بأس به ،أن يكون املتأخر فقريا ينكسر قلبه بذلك

 (9)ويستحب أن يكون على املائدة ،(8)مث احلالوة ،مث اللحم ،لسرعة اهنضامها ؛كانت

                                                           

 (.8/353( انظر: العزيز شرح الوجيز )1)

 (.194انظر: ص )( 2)

 ( انظر: الصفحة السابقة.3)

 ( يف نسخة )ز( )فإنه(.4)

( كذا يف النسختني، والصواب )وسرتهتن(. انظر: حاشية اجلمل عىب شرح املنهج 5)
(4/279.) 

 (.7/438(، حتفة احملتاج )7/389( انظر: النجم الوهاج )6)

 اض بقدر كلمتني.( هنا بي7)

 (.3/228لب )( انظر: أسىن املطا8)

ٱ ٻ ٻ ٻ ) :( املائدة: الطعام نفسه، وإن مل يكن هناك خوان؛ لقوله تعاىل9)

(، وقيل: هي نفس اخلوان. انظر: 114سورة املائدة ) (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
 (.3/441(، لسان العرب )9/193تاج العروس )
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القبلة وبيت  (2)ند الدخول(فليعرفه رب الدار )ع ،وإذا دخل ضيف للمبيت ،(1)البقل
 .(3)املاء وموضع الوضوء

  

                                                           

ان العشب وما ي نبت الربيع، بقلت األرض وأبقلت لغت( البقل واحدته بقلة وهو: 1)
 (.1/371(، مجهرة اللغة )11/60فصيحتان إذا أنبتت البقل. انظر: لسان العرب )

 ( سقط يف نسخة )ز(.2)

 (.4/214( انظر: الغرر البهية )3)
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 :فصل في أدب األكل والشرب
قبل  ،وغسل اإلمام مالك يده ،وبعده ،(1)أن يغسل يديه قبل األكل :منها

بسم  :ويقول يف ابتدائه ،(2)هو األوىل :وقال ،عدهمب ،وغسلها بعده ،قبل القوم ،الطعام
 :يقول مع اللقمة األوىل :وقال الغزايل ،(3)ن الرحيمأن يضم إليها الرمح :واألوىل ،اهلل

 .(4)بسم اهلل الرمحن الرحيم :ومع الثالثة ،بسم اهلل الرمحن :ومع الثانية ،بسم اهلل
 ،وحائض ،وطاهر ،وصغري ،اآلكلني من كبري (5)[من]ويستحب أن يسمي كل 

 .(6)فهي سنة على الكفاية، حصل أصل السنة ،فإن مسى واحد منهم ،وجنب
أو  ،فيسموا فلو تركها يف أوله الكل عامدا   ،ليسمعها الكلويستحب اجلهر هبا 

 ،(8)وآخره ،أوله /(7)بسم اهلل :ويقول ،لعذر استحب أن يسمي يف اثنائه ؛ناسيا  
أو  ،أو ماء ،أو دواء ،أو شراب ،أو مرق ،من لنب ،ويستحب أيضا يف كل مشروب

 ،من أعمال اآلخرة فيكون ،هلللى طاعة االتقوي ع ،وشربه ،وأن ينوي بأكله ،غريها
 .(9)وإن يأكل بأصابعه الثالث ،إال لعذر ،ويشرب باليمني ،ويستحب أن يأكل

                                                           

 (.5/352( انظر: روضة الطالبني )1)

ة. انظر: الثمر الداين شرح ( بل قال مالك أن غسل اليد قبل الطعام ليس من السن2)
 (.2/1065(، شرح زروق على منت الرسالة )694اآليب ص ) رسالة أيب زيد لصاحل

 (.3/227( انظر: أسىن املطالب )3)

 (.2/5( انظر: إحياء علوم الدين )4)

 ( سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباهتا.5)

 (.4/411( انظر: مغين احملتاج )6)

 (.ط/ب/125)( انتهاء لوحة 7)

 (.7/438(انظر: حتفة احملتاج )8)

 (.7/389لنجم الوهاج )( انظر: ا9)
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 .(1)وخيتم به ،ويبدأ بامللح :قال الغزايل
فلم يكن عليه السالم يأكل إال ) ،وإن كان بدعة ،وال يكره األكل على املائدة

 .(4)مضطجعا  ويكره األكل والشرب  .(3)(2)(على السفرة
ويكره أن  ،ويكره األكل قائما   :قال ،إال ما ينتقل به من احلبوب :قال الغزايل

 .(5)وحنوها ،والتمرة، وال بأس به يف الفواكه ،يأكل مما يلي أكيله
 .(6)وتوقف النووي يف هذا

وخصه بعضهم مبا  ،وحنوه ،(8)وأعلى الثريد ،(7)ويكره أن يأكل من وسط القصعة
 .(9)ريهإذا أكل مع غ

                                                           

 (.2/5( انظر: إحياء علوم الدين )1)

يأكل عليها  -صلى اهلل عليه وسلم  -( كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )فلم يكن 2)
 (.4/214وإمنا كان يأكل على السفرة( انظر: الغرر البهية )

يب صلى ما علمت الن»اه البخاري عن أنس رضي اهلل عنه،حيث  قال: ( يشري إىل ما رو 3)
قيل « اهلل عليه وسلم أكل على سكرجة قط، وال خبز له مرقق قط، وال أكل على خوان قط

أخرجه البخاري يف صحيحه، باب اخلبز املرقق «. على السفر»لقتادة: فعالم كانوا يأكلون؟ قال: 
 (.5386(، برقم )7/70واألكل على اخلوان والسفرة، )

 (.4/278) ( انظر: حاشية اجلمل على شرح املنهج4)

 (.2/5( انظر: إحياء علوم الدين )5)

 (.5/653( انظر: روضة الطالبني )6)

 (.22/17(، تاج العروس )1/751( وهي الصحفة. انظر: القاموس احمليط )7)

(، معجم اللغة 1/81 )( هو: طعام من خبز مفتوت ومبلول باملرق. انظر: املصباح املنري8)
 (.3/1663العربية )

 (.3/168ريب يف الفقه يف الشافعي للبلقيين )( انظر: التد9)
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وال يقطع  ،فيكره ،ويأكل من استدارة الرغيف إال إذا قل اخلبز :قال الغزايل
وال ميسح يده  ،وال يوضع على اخلبز إال ما يؤكل به ،وال يقطع اللحم ،بالسكني

 .(1)فيه
 ،وال ميد يده إىل أخرى ما مل يبلعها ،ويطيل مضغها ،ويستحب أن يصغر اللقمة

وال  ،والنوى يف طبق ،وال جيمع بني التمر ،ويأكل التمر وترا   ،وال ينفخ يف الطعام احلار
 ،لئال يلتبس على غريه ؛بل جيعله مع البقل ،يرتك ما اسرتد له من الطعام يف القصعة

 .(2)فيأكله
وال ميسح  ،ر تطهريهاويتعذ ،ويستحب أن يأكل اللقمة الساقطة ما مل تنجس

وال  ،أطعمها حيوانا   ،ملتنجسةسل اللقمة افإن تعذر غ ،حىت يلعق أصابعه ،يده باملنديل
 ،والولد ،أو يلعقها ملن ال يتقذرها  كالزوجة ،وأن يلعق أصابعه ،يدعها للشيطان

 .(3)والعبد ،واجلارية
 :بأس أن يقولوال  ،وإن كرهه تركه ،بل أن أعجبه أكله ،ويكره أن يعيب الطعام

 .(4)وما أعتدت أكله ،ال أشتهي هذا الطعام
فإن   ،التفصيل :والصواب :قال النووي ،وما يف معنامها ،التمرتني قران بنيويكره ال

وإن كان  ،أو بقرينة ،إال أن يعلم رضاهم بصريح ،حرم القران كان الطعام مشرتكا  
وإن كان له  ،واستحب استئذان األكل معه ،اشرتط رضاه وحده ،أو لغريهم ،ألحدهم

 ،يفضل عنهم وإن كان كثريا   ،ال يقرن تحب أنفاملس ،مث إن كان يف الطعام قلة ،مل حيرم
وقال  ،لشغل/(5)وترك الشره إال أن يريد اإلسراع ،التأين يف األكل :واألدب ،فال بأس

                                                           

 (.2/5( انظر: إحياء علوم الدين )1)

 (.7/390( انظر: النجم الوهاج )2)

 (.4/214( انظر: الغرر البهية )3)

 (.5/652( انظر: روضة الطالبني )4)

 (.ط/أ/126( انتهاء لوحة )5)
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 ،ا اليوم مع اتساع احلالفأم ،كان النهي يف زماهنم حيث كان الطعام قليال    :(1)اخلطايب
 .(3)( 2)ا تقدمواب موالص :قال النووي ،وتابعه الروياين ،فال حاجة إىل اإلذن

، ه بنوع إال حباجةليوأن ال يرتفع عن مواك ،أال يأكل اإلنسان وحده :واألوىل
إىل أن  قليال   بل يتناول قليال   ،ما دام يظن أن هبم حاجة إليه ،وأن يدمي األكل معهم/(4)

أكل  ،وقلل األكل حىت إذا توسطوا ،توقف يف االبتداء ،فإن كان قليل األكل ،يستوفوا
ويكره أن يفعل ما  ،وأن يؤثرهم بآخر الطعام ،هليوأن يغض بصره عن مواك ،(5)خرهمآ

وال يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة يف  ،فال ينفض يده يف القصعة ،يستقذره غريه
وال يغمس  ،(6)وأخرجه بيساره ،ا من فمه صرف وجهه عن الطعاموإذا أخرج شيئ ،فيه

واللقمة اليت قطعها بضرسه ال يغمس  ،مةيف الدسو  وال اخلل ،اللقمة الدمسة يف اخلل
 .(7)واخلل ،بقيتها يف املرقة

والسكوت عليه من دين  ،مبا ال إمث فيه ،وينبغي أن يتحدثوا على الطعام
ميخط يف  (8)(أو) ،وأن يبصق ،ويكره أن يذكر عليه شيئا من املتسقذرات ،األعاجم

                                                           

ىب البسيت، من تصانيفه: ( هو: أبو سليمان، محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب اخلطا1)
معامل السنن وهو شرح سنن أىب داود، غريب احلديث، شرح األمساء احلسىن، العزلة، الغنية عن 

(، طبقات الشافعية 3/282ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )388الكالم وأهله، تويف سنة )
 (.1/156هبة )البن قاضي ش

 .(200ص )( انظر: 2)

 (.239-5/238( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )3)

 [.ز/ب/90( انتهاء لوحة ]4)

 (.7/438(، حتفة احملتاج )3/228( انظر: أسىن املطالب )5)

 (.4/411(، مغين احملتاج )4/214الغرر البهية )( انظر: 6)

 (.7/390( انظر: النجم الوهاج )7)

 ( يف نسخة )ز( )وأن(.8)
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وال  ،كلألط ه  و ر غَّب ه  يف اقـ لَّل  ر ِفيق ه  ن شَّ ا أنه إذ :ومن أدبه ،(1)إال لضرورة ،حال أكلهم
 .(2)يزيد يف قوله كل على ثالث مرات

 .(3)فممنوع ،وأما احللف عليه باألكل :قال الغزايل
وال يدع  ،كل  :فال حيوج أخاه أن يقول له ،يأكل على عادته منفردا   أن :ومنها

حىت ال حيتاج إىل  ،اخللوةحسن األدب يف وليعود نفسه  ،مما يشتهيه لنظر غريه إليه شيئا  
أو زاد  ،لكن لو نقص عن عادته إيثار احلاضرين عند قلة الطعام ،التصنع عند االجتماع

 .(4)وال يقوم حىت ترفع املائدة ،حسنفهو  ،هلم يف األكل عنها تبسيطا  
لكن يسن إن فضل إال  ،ومعه من يستحق التقدمي ،أن ال يبتدئ بالطعام :ومنها

ويستحب أن  ،أو ينفخ فيه ،ويكره للشارب أن يتنفس يف اإلناء ،يكون هو املتبوعأن 
 .(5)يتنفس خارج اإلناء ثالثا  

 ،وكرهه الغزايل قائما   ،(6)وال يكره الشرب قائما   :املتويل والرافعي قال
 .(7)ومضطجعا  

 .(8)بال عذر خالف األوىل الشرب قائما   (ب/126) واملختار أن :قال النووي
ت ِقي ه  أن ي حب ملن شرب قائما  ستوي  .(10)للحديث ؛(9)سج

                                                           
 (.7/438(، حتفة احملتاج )5/354ني )( انظر: روضة الطالب1)
 (.3/228( انظر: أسىن أسىن املطالب )2)
 (.2/7( انظر: إحياء علوم الدين )3)
 ( انظر: املصدر السابق.4)
 (.215-4/214انظر: الغرر البهية )( 5)
 ( حتقيق حصة السديس.256(، تتمة اإلبانة ص )8/354( انظر: العزيز شرح الوجيز )6)
 (.2/6ء علوم الدين )( انظر: إحيا7)
 (.5/653( انظر: روضة الطالبني )8)
 (.4/278( انظر: حاشية اجلمل على شرح املنهج )9)
، أخرجه مسلم يف «، فمن نسي فليستقئال يشربن أحد منكم قائما»( ولفظه: 10)

 (.2026صحيحه من حديث أيب هريرة، باب كراهية الشرب قائما، برقم )
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بل ينحيه عن  ،يف الكوب/(3) (2)وال يتجشأ ،(1)هبّ وال يع   ،أن ميص املاء :واألوىل
صدق  وال يشرب يف أثناء الطعام إال إذا غص بلقمة ،ويرده بالبسملة ،فمه باجلملة

 .(4)عطشه
 .(6)القدح ثلمةشرب من وورد النهي عن ال، (5)ويكره الشرب من فم القربة
وإن   ،وحنومها من املشروب على ميني املبتدأ بالشرب ،ويستحب إدارة املاء واللنب

 .(7)أفضلكان من على يساره 
 .(8)ويكره أن يزيد على قدر الشبع من الطعام :قال الروياين

ولو كان أكل الضيف   :يف قواعده يقتضي حترميه قال (9)وكالم الشيخ عز الدين
                                                           

هو: شرب املاء من غري مص؛ وقيل: أن يشرب املاء وال ( مأخوذ من العّب والعّب 1)
 (.3/300(، تاج العروس )1/572يتنفس. انظر: لسان العرب )

(، تاج العروس 1/48تالء. انظر: لسان العرب )( التجشؤ: تنفس املعدة عند االم2)
(1/177.) 

 (.ط/ب/126( انتهاء لوحة )3)
 (.4/215انظر: الغرر البهية ) ( كذا يف النسختني، والصواب: )أو صدق عطشه(.4)
 (.4/412( انظر: مغين احملتاج )5)
( يشري املصنف إىل ما روي عن أيب سعيد اخلدري أنه قال: " هنى رسول اهلل صلى اهلل 6)

عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ يف الشراب". أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، 
(، وأخرجه أبو داود يف سننه، باب يف الشرب من ثلمة 11760مسند أيب سعيد اخلدري، برقم )

(، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه، باب ذكر الزجر عن الشرب يف الثلم 3722القدح، برقم )
 الذي يكون يف األقداح واألواين.

 (.4/215(انظر: الغرر البهية )7)
: حتفة احملتاج (، واملذهب الكراهة. انظر9/533( بل قال )حيرم(. انظر: حبر املذهب )8)

(7/435.) 
السالم بن أيب القاسم بن احلسن عز الدين ( هو: أبو حممد، عبد العزيز بن عبد 9)

ه(، له تصانيف كثرية منها: جماز القرآن، شجرة املعارف، 577السلمي الدمشقي، ولد سنة )
ه(. انظر: طبقات الشافعية 660تويف سنة ) القواعد الصغرى، الفتاوى املوصلية،

 (.2/109(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة)8/209كي)للسب
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 ؛حباله مل جيز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف يف املقدار (1)واملضيف ،رةكأكل عش
يف  مسرعا   كبارا    فأكل لقما   ،كان الطعام قليال    (2)ا )لو(وكذ :النتفاء اإلذن فيه قال

 .(3)م أصحابه مل جيزرِ وحي ج  ،مضغها وابتالعها حىت يأكل أكثر الطعام

وورد فيه بتحميدات  ،والشرب ،أن حيمد اهلل تعاىل بعد األكل :ومنها
 .(4)متعددة

 ،احلاتقال احلمد هلل الذي بنعمته تتم الص ،حالال   إن أكل طعاما   :وقال الغزايل
احلمد  :قال ،وإن كان فيه شبهة ،واستعملنا صاحلا   ،اللهم أطعمنا طيبا   ،وتنزل الربكات

 ئيالفلطعام لبعد ا ويقرأ :قال، اللهم ال جتعله قوة لنا على معصيتك ،هلل على كل حال
وإذا تنفس يف الشربة  :فإن أكل طعام غريه دعا له، قال ،وقل هو اهلل أحد ،قريش
الرمحن  :ويف األخري ، رب العاملني :ويزيد بعد الثاين ،احلمد هلل :بعد األوىل :قال ،ثالثا  

كان غريه،   بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، وإناللهم  :قال ،وإن كان املأكول لبنا ،الرحيم
 .)6((5)رزقتنا، وارزقنا خريا  منه قال: اللهم بارك لنا فيما

                                                           
 )ز( )جاهل(، والصواب )يشعر(.  ( يف نسخة1)

 ( يف نسخة )ز( )ولو(.2)

 (.2/131( انظر: قواعد األحكام يف مصاحل األنام لعز الدين بن عبدالسالم )3)

 (.5/353( انظر: روضة الطالبني )4)

 (.7-2/6( انظر: إحياء علوم الدين )5)
يٌب منه، وهو ما ( مل أقف على حديث هبذا اللفظ، وإمنا وقفت على حديٍث لفجظ ه قر 6)

ر ِوي عن ابن عباس، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، على 
ميمونة بنت احلارث، فقالت: أال نطعمكم من هدية أهدهتا لنا أم عفيق؟ قال: فجيء بضبني 

: "أجل"، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال له خالد: كأنك تقذره؟ قال مشويني، فتبزق
قالت: أال أسقيكم من لنب أهدته لنا؟ فقال: بلى، قال: فجيء بإناء من لنب فشرب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، وأنا عن ميينه، وخالد عن مشاله، فقال يل: "الشربة لك وإن شئت آثرت هبا 

اللهم بارك  كنت ألوثر بسؤرك علي أحدا، فقال: "من أطعمه اهلل طعاما فليقل:  خالدا" فقلت: ما
 شيء ليسلنا فيه، وأطعمنا خريا منه، ومن سقاه اهلل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه 

عباس،  جيزئ مكان الطعام والشراب غري اللنب". أخرجه أمحد يف مسنده، باب: مسند عبداهلل بن
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وكيفيته أن جيعله  :قال الغزايل ،(2)وإن كان حمدثا   (1)يكره غسل اليد باألشنان وال
ويضرب أصابعه على  ،ويغسل األصابع الثالث من اليمني أوال   ،على كفه األيسر

غسل الفم بأصبعه بذلك ظاهر  (3)(غرثي)مث  ،فيمسح به شفتيه ،األشنان اليابس
مث يدلك ببقية  ،مث يغسل أصابعه من ذلك املاء ،ولسانه ،(4)وحنكه ،وباطنها ،أسنانه

 .(5)وبطنها ،اليابس أصابعه ظهرها نانشاأل
العدس طعام  :فقال ،واجلسد بالعدس ،وسئل الشيخ عز الدين عن غسل اليد

وال يكره الغسل يف  ،ي به فال بأسرض يداو فإن استعمله مل ،كما حيرتم الطعام  ،حيرتم
 .(8)أما مع غريه فال ،وله أن يتنخم فيه إن كان وحده (7)(6)(الطشت)

وال بأس باالجتماع /(9)،له فليقبله وإذا قدم الطشت له غريه اكراما   :قال الغزايل
 ،فال ينبغي أن يصيب بأكل واحد منهم ،فإن تفرقوا ،للغسل يف حالة واحدة/(10)فيه 

                                                                                                                                                             
(، برقم 3/339للنب، )(، وأبو داود يف سننه، باب: ما يقول إذا شرب ا1978(، برقم )3/440)
(، 3455( برقم )5/383(، والرتمذي يف سننه، باب ما يقول إذا أكل طعاما، )3730)

 (.232(، برقم )5/441وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )
(. العني 13/18العرب ) ( األشنان هو: محض ت غسل به األيدي. انظر: لسان1)

(6/221.) 
 (.7/390( انظر: النجم الوهاج )2)
 (.2/7( كذا يف املخطوط، والصواب )ي نِعم(. انظر: إحياء علوم الدين )3)
( احل ن ك: هو أعلى باطن الفم، وقيل: هو األسفل يف طرف مقدم اللحيني من 4)

 (.1/564ة اللغة )(، مجهر 10/416أسفلهما، واجلمع أحناك. انظر: لسان العرب )
 (.2/7( انظر: إحياء علوم الدين )5)
 خة )ز( )الطست(.( يف نس6)
( الطست: إناء كبري مستدير من حناس أو حنوه يغسل فيه. انظر: معجم الوسيط 7)

(2/557.) 
 (.2/7(، إحياء علوم الدين )8/157( انظر: خمتصر املزين )8)
 (.ط/أ/127( انتهاء لوحة )9)
 [.ز/أ/91]( انتهاء لوحة 10)
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ويصب صاحب املنزل املاء على  ،ويكون اخلادم قائما   دار مينة،وي ،يقدم فيه املتبوع أنو 
 .(2)ضيفه (1)[يدي]

  

                                                           

 ( سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته.1)

 (.2/8انظر: إحياء علوم الدين )( 2)
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 السكر والجوز وفيه مسائل: (1)الفصل الثالث: في نثر
وجوز، األوىل: أن ال خيلى عقد النكاح عن شيء حلو من سكر، ولوز، ومتر، 

 .(2)ويقدم بني يدي احلاضرين
 بعة أوجه:ويف النثر أر 

أحدها: أنه ليس مبكروه، لكن األوىل تركه، وثانيها: أنه مكروه، وجزم به 
 .(3)العراقيون، والفوراين، وثالثها: أنه مستحب، ورابعها: أنه مباح

، ويف االلتقاط أيضا وجوه أحدها: وهو املنصوص أنه مكروه، وأصحها: أنه مباح
عضهم على بعض، ومل يقدح االلتقاط يف وتركه أوىل، إال إذا عرف أن الناثر ال يؤثر ب

 .(4)مروئته
، وثالثها: أنه مباح، (6)واألوىل: أن يقسم النثار على احلضور :(5)(ابن داود)قال 

ورابعها: أنه مستحب إذا علم أن غريه ليس أحب للناثر منه، بأن يكونا سواء، أو هو 
هة، وكونه خالف القاضي، واإلمام يقتضي: االقتصار على عدم الكراأحب، وكالم 

                                                           

ما ينثر . واصطالحا : رميك الشيء بيدك متفرقاالنثر لغة: مصدر نثر ينثر نثرا ، وهو: ( 1)
(، لسان العرب 8/219انظر: العني للفراهيدي ) من النقود واحللوى على رأس العروس وحنوها.

(، معجم 4/160اللغات )(، هتذيب األمساء و 258حترير ألفظ التنبيه للنووي ص ) (،5/191)
 (.475لغة الفقهاء حملمد قلعجي ص )

 (.9/538انظر: حبر املذهب )( 2)

(، احلاوي 13/320(، كفاية النبيه )655-5/654انظر: روضة الطالبني )( 3)
 (.6/377، هناية احملتاج )(7/437حتفة احملتاج )(، واملذهب الوجه األول. انظر: 9/566)

 (.7/437(، حتفة احملتاج )6/227)األم  انظر: (4)

 يف نسخة )ز( )ابن احلداد(.( 5)

 مل أقف على هذا القول، وال عمن نقل عنه.( 6)



   

 

 وليمة والنثرال للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

208 

، وخامسها: أنه فرض  (1)ى القول باستحباب النثراألوىل يف هذه احلالة، وهو مقتض
، وهذا كله يف رقعة من األرض، فأما خطفه من اهلواء، وتلقيه من األكف، (2)كفاية

ونثر  (3)املسعودي قال: ،خذه ملكهوغريها قبل أن يقع األرض، فمكروه قطعا لكنه إذا أ
 .(4)وتابعه العمراين ،واللوز ،كنثر السكر  ،نانريوالد ،الدراهم

فلو  ،فاحلاضرون فيه سواء إذا حضروا باإلذن ،ما وقع يف األرض من النثار :الثانية
إال أن يعلم صاحب الدعوة  ،فهو متطفل ال يشركهم فيه ،حضر بعضهم بغري إذن

 :فيه وجهان ؟وهل ميلكه ،(5)ومن التقط منهم شيئا مل يؤخذ منه ،به اويرض ،حبضوره
يف انعقاد البيع  (7)()اخلالف :وأصلهما :قال املتويل (6)كالصيد  ،نعم :أحدمها

ة يف أن إباح :على اخلالف اآليت :وبنامها اإلمام ،(8)وترجيح امللك هنا يأباه ،باملعاطاة
فإذا أتى به  ،فكذا يف النثار ،يتوقف عليه :فإن قلنا ؟الطعام يتوقف على لفظ أم ال

ج على رّ وإن مل يأت خ   ،ال ميلك الطعام يف الوليمة باألخذ :وإن قلنا ،أخذهملكه من 

                                                           

 (.9/566احلاوي )(، 13/192انظر: هناية املطلب )( 1)

 (.9/567احلاوي )انظر:  (2)

، من لك بن مسعود بن أمحد املسعودي املروزيحممد بن عبد املهو: أبو عبداهلل،  (3)
انظر: طبقات الشافعية للسبكي  سنة نيف وعشرين وأربعمائة مصنفاته: شرح خمتصر املزين، تويف

 (.1/216(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )4/171)

 (.5/656روضة الطالبني ) (9/493انظر: البيان للعمراين )( 4)

 .(5/105انظر: الوسيط )( 5)

 (.6/378(، هناية احملتاج )7/437انظر: حتفة احملتاج )وهو املذهب. ( 6)

 سقط يف نسخة )ز(.( 7)

( حتقيق حصة 261(، تتمة اإلبانة ص )321-13/320انظر: كفاية النبيه )( 8)
 السديس.
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 ،من الدار /(1)للمالك اسرتجاعه مامل خيرج امللتقط :فعلى األول ،اخلالف يف املعاطاة
 ،وأخذه معه ،ولآلخذ أكله ،وعلى الثاين ليس له ذلك ،وعليه الغرم إن كان أتلفه

 .(2)والتصرف فيه
 فعلى هذا يكون ملكا   ،(3)بالنثر :أصحها :فيه أوجه ؟الناثر ومب خيرج عن ملك

بأخذه  :والثالث ،بأخذ امللتقط :اينإال باألخذ والث ،وال يتعني ملك آخذه ،جلماعتهم
 .(5)(4)وإتالفه كاألوجه املتقدمة يف الطعام

 ،به :والثاين ،باألخذ :أحدها :فيه أوجه (6)مىت ميلكه اآلخذ؟ :وقال ابن داود
وعلى كل حال ليس ألحد من  ،والتصرف ،باألخذ :والثالث ،تملكيار الوباخت

 .(7)وصار أحق به ،نه مل يتملكهإ :وإن قلنا ،احلاضرين أخذه منه
فإن بسطه لذلك كان مبنزلة  ،لو وقع يف حجر إنسان شيء من النثار :الثالثة

بسبب  فإن سقط من حجره كما وقع ،ويأيت يف ملكه بذلك ما تقدم ،أخذه له بيده
 :(8)(ففيه وجهان)قوة الرمية 

                                                           

 ب/ط(./127انتهاء لوحة )( 1)

 (.5/655(، روضة الطالبني )194-13/193انظر: هناية املطلب )( 2)

ملك الناثر بأخذ امللتقط. انظر: خالف املصنف املذهب، واملذهب أنه خيرج عن  (3)
 (.7/437(، حتفة احملتاج )5/655روضة الطالبني )

 (.193انظر: ص )( 4)

 (.8/356انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)

 مل أقف على قوله، وال عمن نقل عنه.( 6)

 (.4/278) املنهج ة اجلمل على شرححاشي (7)

 يف نسخة )ز( )فوجهان(.( 8)
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وأجرامها اإلمام فيما إذا  ،(2)ال :وثانيهما ،(1)ولغريه أخذه ،يبطل حقه :أحدمها
وإن مل يبسطه  ،(3)الثاين :والغزايل ،وأختار هو ،وأفلت يف احلال ،وقع الصيد يف الشبكة

 ،األرض كما لو وقع يف  (4)[فهو]فلو نفضه من حجره  ،لذلك مل ميلك ما سقط فيه
وإن كان ممن  ،غريه أخذه منهوال يرغب فيه فل ،وإن مل يفعل فإن كان ممن ال يأخذه

يف إحياء  :فإن أخذه غريه ففي ملكه له الوجهان املتقدمان ،فهو أوىل به (5)[فيه]يرغب 
فأخذ  ،أو شجرته (7)[داره]وفيما إذا عشش طائر يف  ،(6)ء ما حتجره غريهوإحيا ،املوات

فأخذه غريه  ،أو الثلج يف أرضه ،أو دخل السمك مع املاء حوضه ،الفرخ غريه
 .(10)(9)ي ميلكهييف مسألة احلجر أن احمل (8)(فاألصح)

                                                           

 (.13/321انظر: كفاية النبيه )( 1)

 (.6/378(، هناية احملتاج )7/437وهو املذهب. انظر: حتفة احملتاج ) (2)

 ( حتقيق عوض محيدان احلريب.606(، البسيط ص )13/193انظر: هناية املطلب )( 3)

 والصواب إثباهتا.سقط يف نسخة )ط(، ( 4)

 يف نسخة )ط( )به(، والصواب ما أثبته.( 5)

 (.5/106، الوسيط )(13/321انظر: كفاية النبيه ) (6)

 (، والصواب ما أثبته.يدهيف نسخة )ط( ) (7)

 يف نسخة )ز( )واألصح(.( 8)

 (.4/411(، مغين احملتاج )7/437(، حتفة احملتاج )4/215انظر: الغرر البهية )( 9)

ه بعد أخذه فلو أخذه غريه مل ميلكه، وحيث كان أوىل به وإن سقط منقال الرملي: ( 10)
وأخذه غريه ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو عشش طائر يف ملكه فأخذ فرخه غريه وفيما إذا 
دخل السمك مع املاء يف حوضه وفيما إذا وقع الثلج يف ملكه فأخذه غريه وفيما إذا أحيا ما 

. مللك كاإلحياء ما عدا صورة النثار لقوة االستيالء فيهااألصح يف الصور كلها ا حتجره غريه، لكن
 (.6/378هناية احملتاج )انظر: 
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فيما إذا : وأجرامها الفوراين ،(1)وقد يفرق ،وميلهم هنا إىل املنع أكثر :قال الرافعي
من حجره قبل أن يقصد أخذه سقط  ولو سقط ،فأخذه غريه ،قام فسقط من حجره

واخلتان يف هذا   ،ولو التقط عبد ملكه سيده ،ار صيب ملكهث  ولو التقط النِ  .(2)اختصاصه
 .(3)كاإلمالك

  

                                                           

 (.8/356انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)

 (.4/215انظر: الغرر البهية ) (2)

 (.6/378انظر: هناية احملتاج )( 3)
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 (1)كتاب القسم والنشوز
يف  :وثانيها ،فيمن يستحق القسم :وستة فصول، أوهلا ،وهو يشتمل على مقدمة

ضائه إذا ق يف/(2): يف التفصيل إذا عرض ما يقتضيه ورابعها :زمانه ومكانه ، وثالثها
 :يف الشقاق بني الزوجني /(4)(3) :يف املسافرة بالنسوة وسادسها :فات وخامسها

وهو يقتضي ثبوت حق لكل  ،فهي أن النكاح مشرتك بني الزوجني ،أما املقدمة
 .(5)عليه بالصحيح أن الزوج ليس معقودا  : وإن قلنا ،منهما على اآلخر وإن تفاوتا فيه

فلهن على األزواج  (7)(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  (6)[ڳ ]) :قال اهلل تعاىل
وللرجال عليهن االستعداد  ،واملعاشرة باملعروف ،والسكىن ،والكسوة ،والنفقة ،املهر

 ،والوسخ ،وكذا من اجلنابة ،والنفاس، (9)(احليض)من  (8)(كالغسل، )لالستمتاع
،  انعوالتمكني منه بالطاعة إذا مل يكن هبا أو به م ،واالستحداد يف أحد القولني

                                                           

إذا ارتفع ناشز  لغة: اخلروج واإلرتفاع، ونشز الشيج إذا ارتفع، ومنه قوهلم: قلبالنشوز ( 1)
(، 5/417. واصطالحا: هو اخلروج عن طاعة الزوج. انظر: لسان العرب )عن مكانه من الرعب

(، مغين احملتاج 44(، الكنز اللغوي يف اللَّس ن العريب البن السكيت ص )6/232العني )
 (.2/75)(، فتح الوهاب 4/413)

 .[ز/ب/91]انتهاء لوحة ( 2)

 أ/ط(./128انتهاء لوحة )( 3)

 أ/ط(./133انتهاء لوحة )( 4)

(، حاشية البجريمي على شرح 4/231(، مغين احملتاج )3/126انظر: أسىن املطالب )( 5)
 (.4/6املنهج )

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته.( 6)

 (.228سورة البقرة، رقم اآلية )( 7)

 نسخة )ز( )بالغسل(. يف( 8)

 يف نسخة )ز( )احليضة(.( 9)
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 ،وتشييع جنازهتما ،وعيادهتما ،ولزوم املسكن حىت ال خترج منه لزيارة أبويها ،اإلحرامك
 .(1)وله منعها منه لكن األوىل له أن يأذن هلا فيه ،وولديهما إال بإذنه

 .(2)وما أحب ذلك له :قال الشافعي رضي اهلل عنه  
نازة إىل عي أهنا تتبع اجلومل ي رد الشاف :وقال الروياين ،(3)يكره :سحاقوقال أبو إ

 ،وحتضر جتهيزه ،فإن األوىل منعها من هذا لكن أراد أهنا حتضر فرتآه ميتا   ،املقربة
 .(4)وتكفينه

وإعفاء صاحب  ،ومجاع املعروف بني الزوجني الكف عن املكروه :قال الشافعي
 .(5)احلق من املؤنة يف طلبه من غري إظهار كراهة يف أداءه

وبإعفاء  ،ف عن املكروه االمتناع عما يكرهه صاحبهبالك أراد :قال األصحاب
وال  ،ومؤنة ،حيوجه يف استيفاء احلق إىل كلفة (6)(أن ال)صاحب احلق عن مؤنة طلبه 

 .(7)بالوجه ما شاء يؤدي احلق طلقا   من غري إظهار كراهة أي :وقوله ،مين عليها به
املرأة  ، وال تستحق)9((8)النشوز()رعاية القسم عند  :ومن املعاشرة باملعروف

لكن األوىل به  بقاءوال اإل ،وقد تقدم وجه يف استحقاقه مرة ،وال الوطء ،املبيت عندها

                                                           

 (.4/392(، الغرر البهية )5/106يط )انظر: الوس( 1)

 (.8/287انظر: خمتصر املزين )( 2)

 مل أقف على قوله، وال عمن نقل عنه. (3)

 مل أقف على قوله، وال عمن نقل عنه.( 4)

 (.5/192،114،93انظر: األم )( 5)

 )إال أن(.يف نسخة )ز( ( 6)

 (.9/501(، البيان للعمراين )5/657انظر: روضة الطالبني )( 7)

 يف نسخة )ز( )االجتماع(.( 8)

 (.8/359انظر: العزيز شرح الوجيز ) (9)
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 ،(3)وهو من املعاشرة باملعروف ،هلا (2)(حتصينا) (1)(فالوقاع) ،أن ال خيليها من اإليناس
ا إذا عرف أن يناما يف فراش واحد إذا مل يكن ألحدمها عذر يف االنفراد سيم :واألوىل

 .(4)حرصها على ذلك
لكن يكون طيب  ،استعمال الطيب عند الغشيان ويستحب لكل من الزوجني

 .(5)الرجل خفي اللون
وعن  ،(6)يال عن ليلةوأدىن الدرجات أن ال خيلي كل أربع ل :قال األصحاب

 /(7)فلو ،والزوجات ،وال فرق يف جواز االعتزال بني الزوجة ،أنه يستحب :القاضي
 :قال املتويل .(8)وال يأمث بانعزاله عنهن ،هن مل يكن هلن مطالبته بذلكعنهن كلأعرض 

 .(11)وميكن جميئه يف الواحدة :قال الرافعي ،(10)أنه جيب :وفيه وجه ،(9)لكنه مكروه

                                                           

 يف نسخة )ز( )والوقاع(.( 1)

كذا يف املخطوط، والصواب )حتصنٌي(ألنه خرب املبتدأ )وقاع( مرفوع، وعالمة رفعه (  2)
 الضمة.

 (.5/106انظر: الوسيط )( 3)

 (.6/380انظر: هناية احملتاج )( 4)

 (.7/399وهاج )انظر: النجم ال( 5)

 (.13/332انظر: كفاية النبيه )( 6)

 ب/ط(./128انتهاء لوحة )( 7)

 (.4/414(، مغين احملتاج )13/227انظر: هناية املطلب )( 8)

 (.7/440انظر: حتفة احملتاج )( 9)

 .وال جيوز له اإلعراض ،عليه القسم بينهنأنه جيب أي:  (10)

 (.8/360انظر: العزيز شرح الوجيز )( 11)
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فلو بات عند  ،أو غري مستولدات ،وال جيب القسم بني اإلماء مستولدات كن
 ،القسم بني اإلماء مستولدات كن ال جيبوكذا  ،واحدة مل جيب املبيت عند األخرى

فلو بات عند الزوجات مل يلزمه املبيت  (2)(تغري مستولدات )وبني الزوجا (1)(أو)
لهن كيال طأن ال يع :واألوىل ،مل يلزمه املبيت عند الزوجات ،ات عندهنولو ب ،عندهن

 .(3)وأن يسوي بينهن ،يقعن يف حمذور
تسوية  ،لزمه املبيت عند الباقيات ،منهن فإذا بات عند واحدة ،وأما الزوجات

وال النوم معها يف  ،وال املضاجعة ،(4)(أصله)وال  ،وال جتب التسوية )يف اجلماع ،بينهن
  ،ويف سائر االستمتاعات ،فيه إن أمكن (5)لكن األوىل التسوية( ،وال احملادثة ،فراش

از كما تسوية بينهن جمجيعهن بعد ال (7)(عنهن)ولو قسم بينهن مث أعرض  .(6)كالقبلة
يف االبتداء وجيوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن يف الساعة الواحدة برضاهن ولو 

 .(9)واحد (8)(بعد)
  

                                                           

 يف نسخة )ز( )وأ(. (1)

 سقط يف نسخة )ز(.( 2)

 (.380-6/379(، هناية احملتاج )399-7/398انظر: النجم الوهاج )( 3)

 كذا يف املخطوط، ومل يتضح يل معناها.(  4)

 سقط يف نسخة )ز(. (5)

 (.7/440(، حتفة احملتاج )2/41هر العقود )انظر: جوا( 6)

 يف نسخة )ز( )عن(.( 7)

 ني، ولعل الصواب )بغسل(.كذا يف النسخت(  8)

 (3/229انظر: أسىن املطالب )( 9)
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ومن تستحق عليه من  ،في من تستحق القسم من الزوجات :الفصل األول
 .األزواج

وال ناشزة سواء قام هبا ما مينع من  ،فكل زوجة غري معتدة ،أما من تستحقه
 ،والرتقاء ،واملريضة ،الصحيحة (1)(وتستحقه) ال؟ أو ،شرعا أو ،حسا أو ،ء طبعاالوط

وإن   ،أو ظاهر ،واليت العنها زوجها ،واحملرمة ،والنفساء ،واحلائض ،والطاهر ،والقرناء
وأما اليت ال جيامع  ،والصغرية اليت جيامع مثلها ،والكبرية ،حىت يكّفر ،كان ال يقرهبا

واجملنونة  ،ها القسم اخلالف يف استحقاقها النفقةيء يف استحقاقفيحتمل أن جي ،مثلها
 .(2)كما تستحقه اخللية من هذه الصفات  ،منهااليت ال خياف منها دون اليت خياف 

 ،إذ ال جيوز اخللوة هبا جزموا به هنا ،وأما املعتدة عن وطء الشبهة فال تستحقه
 ،ستمتاع هبا من غري الوطءله اال وسيأيت يف الِعدد إن شاء اهلل تعاىل وجه أنه جيوز

 ،حقاق النفقةالقسم باست (3)ومقتضى هذا استحقاقها )وهو يوافق احلاق استحقاق(
 .(4)فإن يف وجوب نفقتها على الزوج خالفا

 أراد (6)(أو) ،من نفسها بأن خرجت من بيته/(5)وهي املانعة  ،وأما الناشزة
  ،(8)(تستحقه)فال  ،الق كاذبةعت الطأو اد ،ومنعته ،عليها فغلقت الباب/(7)الدخول

                                                           

 يف نسخة )ز( )ويستحقه(.( 1)

 (.4/415(، مغين احملتاج )7/441(، حتفة احملتاج )5/658انظر: روضة الطالبني )( 2)

 نسخة )ز(.سقط يف  (3)

 .(5/658روضة الطالبني ) (،8/361العزيز شرح الوجيز ) (انظر:4)

 .[ز/أ/91]انتهاء لوحة ( 5)

 و(.(يف نسخة )ز( )6)

 أ/ط(./129انتهاء لوحة )( 7)

 (.يستحقهيف نسخة )ز( ) (8)
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 .(2)فإن عادت إىل الطاعة مل تستحق القضاء ،النفقة (1)(تستحق)كما ال 
 .(4)لكنها ال تأمث ،كنشوز العاقلة  ،حقها (3)(يسقط)ونشوز اجملنونة 

وإن  ،فذاك (6)(مساكنهن)عليهن يف  (5)(وطاف) ،مث الزوج إن مل ينفرد مبسكن
يدعو كال منهن يف نوبتها إىل  (7)(أو) ،ن يطوف عليهنانفرد مبسكن ختري بني أ

ص نفمن امتنعت فناشجزة  ،دعاهن لزمهن اإلجابة (9)(فإن)أوىل  (8)[واألول] ،مسكنه
 .(11)وتبعه األكثرون (10)(عليهن)

فإن كانت حمتشمة  ،ومنصب ،خصصه املاوردي مبا إذا مل تكن املرأة ذات حشمة
 .(12)ولزمه أن يقسم هلا يف منزهلا ،ا إجابتهمل جتري عادهتا بالربوز مل يلزمه

                                                           

 (.يف نسخة )ز( )يستحق (1)

 (.7/441(، حتفة احملتاج )13/275انظر: هناية املطلب )( 2)

 تسقط(.نسخة )ز( )يف  (3)

 (.5/659انظر: روضة الطالبني ) (4)

 فطاف(.يف نسخة )ز( ) (5)

 مساكن(.ز( )يف نسخة ) (6)

 (.ويف نسخة )ز( ) (7)

 يف نسخة )ط( )األوىل(، والصواب ما أثبته.( 8)

 فلو(.يف نسخة )ز( ) (9)

 (.عليه( يف نسخة )ز( )10)

مغين ( 6/381(، هناية احملتاج )13/251)هناية املطلب (، 5/204انظر: األم )( 11)
 .(3/301حاشيتا قليويب وعمرية ) (4/415احملتاج )

 (.9/579اوي )انظر: احل( 12)
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يف موضع يصلن إليه فيه عدل بينهن كما يعدل  ولو كان حمبوسا   ،ألمقال يف ا
 .(1)بينهن لو كان خارجا  

أو  ،لكن لو مل ميكنهن ذلك لكثرة من معه يف احلبس من الرجال :قال املاوردي
ات إىل دارها احدة ودعا الباقيولو كان يساكن و  ،(2)ألنه ممنوع من الناس سقط القسم

 ،ولو أجنب كان لصاحبة البيت االمتناع من ذلك :قال ابن داود ،(3)مل يلزمهن اإلجابة
 .(4)وإن كان ملك الزوج

فهل تكون  ،فامتنعت ،ودعا األخرى إىل منزله ،ولو كان يذهب إىل منزل واحدة
 ناشزة؟

وعليه املساواة  ،ومجاعة ال ،وبه أجاب القاضي :أقوامها :وقيل قوالن :فيه وجهان
 .(5)أو باإلتيان إليهن ،بينهن باالستدعاء

ونسبه  ،كما يسافر ببعضهن دون بعض  ،ما أورده العراقيون نعموهو : وثانيهما
 .(6)احملاملي والروياين إىل النص ورأى اإلمام القطع به

ب أن فلو أقرع بينهن ليدعوا من خرجت هلا القرعة إىل منزله وج :قال الرافعي 
فإن كان التخصيص لعدد كما لو كان مسكن اليت دعاها أبعد من مسكن اليت  ،جيوز

أو اليت راح إليها شابة خياف عليها من  ،(7)(عجوز)أو كانت اليت دعاها  ،راح إليها

                                                           

 .(5/204األم )انظر: ( 1)

 (.9/579انظر: احلاوي ) (2)

 (.4/216انظر: الغرر البهية )( 3)

 (.4/416مغين احملتاج )انظر:  (4)

 (.13/344(، كفاية النبيه )5/659)انظر: روضة الطالبني ( 5)

 (.7/401( النجم الوهاج )362-8/361انظر: العزيز شرح الوجيز )( 6)

 املخطوط، والصواب )عجوزا(؛ ألهنا مفعول به منصوب بالفتحة. كذا يف(  7)
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ولو تعذر  ،إن امتنعت كانت ناشزةف ،والعجوز اإلجابة قطعا ،اخلروج وجب على البعيدة
 .(1)عليها احلضور ملرض

 .(2)عليه أن يبعث إليها من حيملها إليه :قال ابن كج 
فإن   ،وإن سافرت دونه ،(3)وأما املسافرة فإن سافرت مع الزوج فسيأيت الكالم فيه

فإن كان لغرضه كما لو أرسلها يف قضاء  ،فناشجزة وإن كان بإذنه ،كان بغري إذنه
كحج   ،ان لغرضهوإن كا ،(5)ويقضى هلا من حقوق املقيمات ،فحقها باق/(4)تهحاج
 ،(6)أنه ال يسقط حقها :أن فيه قولني أحدمها :أشهرمها :وجتارة فطريقان ،وزيارة

إىل  :والثاين ،إىل القدمي :األول ،والغزايل ،ونسب اإلمام ،(7)(ستحق)يأنه  :وأصحهما
 .(9)القطع بالثاين :والطريق الثاين ،(8)اجلديد

أو امتنعت بنفسها حكم  ،ن الزوجأو منعوها م ،وحكم األمة إذا سافر هبا سيدها
 ،أو خصيا   ،كان  فهو كل زوج عاقل فحال   ،وأما من يستحق عليه القسم، احلرة يف ذلك

                                                           

 .(8/362انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)

 انظر: املصدر السابق.( 2)

 .251انظر: ص ( 3)

 ب/ط(./129انتهاء لوحة )( 4)

ص (، التنبيه للشريازي 581-9/580احلاوي ) (،8/287انظر: خمتصر املزين ) (5)
(169.) 

 (.7/411انظر: النجم الوهاج )( 6)

املعىن. انظر: الغرر البهية كذا يف النسختني، ولعل الصواب يسقط؛ ليستقيم (  7)
 (.4/422(، مغين احملتاج )4/216)

 (.5/107(، الوسيط )13/253) هناية املطلب (8)

 (.9/552انظر: حبر املذهب )( 9)
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وعلى ويل  ،ا  أو سفيه ،كان  رشيدا   أو مراهقا   ،كان  أو غريه بالغا   ،كان  حمرما   أو عنينا  
 .(1)فإن وقع جور من الصيب أمث الويل ،املراهق مراعاة العدل

 ،على وليه أن يطوف به على نسائه :فقال الشافعي رضي اهلل عنه ،نونوأما اجمل
مث  ،بأن يتزوجهن عاقال   ،ويتصور وجود األربع يف حقه :قال األصحاب ،(2)أو يأتيه هبن

وإن كان يؤمن منه  ،مث إن كان ال يؤمن منه فال قسم ،أو يزوجه أبوه يف صغره هبن ،جين
على  (3)[به]مال الدور لزمه إن يطوف قبل ك مث جن ،فإن كان قد قسم بني نسائه

وخصصه املتويل مبا إذا طلنب فإن أردن  ،(4)دينه يالباقيات قضاء حبقوقهن كما يقض
 مل يكن عليه شيء من القسم بأن كان معرضا   وإن ،التأخري إىل افاقته فلهن ذلك

يضره فعلى فإن ذكر أهل اخلربة أن غشيان النساء  ،أو جن بعد التسوية بينهن ،عنهن
 ،(5)والعدل يف القسمة ،وإن ذكروا أنه ينفعه فعليه مراعاة ذلك ،الويل منعه منهن

أن  :حهماأص :فإن رأى منه امليل إىل النساء فوجهان ،وال ينفعه ،وإن مل يضره
 (6)(ويدعوا) ،أو يطوف به على بعض ،أو يدعوهن إىل منزله ،عليه أن يطوف به عليهن
 :وثانيهما ،(7)كما تقدم وإن مل جيب ذلك على العاقل،وازه إليه بعضا على القول جب

مل جيب عليه  وإن مل ير منه ميال   ،(8)وقد بطل حق القسم باجلنون ،ليس عليه ذلك

                                                           

 (.7/441) ( حتفة احملتاج3/230) أسىن املطالب (1)

 (.5/205انظر: األم )( 2)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب ما أثبته.( 3)

 (.5/660الطالبني )انظر: روضة ( 4)

 ( حتقيق حصة السديس.281(، تتمة اإلبانة ص )8/363انظر: العزيز شرح الوجيز )( 5)

 (.ويدعويف نسخة )ز( ) (6)

 (.5/660انظر: روضة الطالبني ) (7)

 (.13/345النبيه )انظر: كفاية ( 8)
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لزمه مثل ذلك لألخرى على  ،فإن قلنا ال جيب فبّيته ليلة عند واحدة ،(1)ذلك
 ان جين يوما  الوقتني بأن كفإن أمكن ضبط ، ويفيق وقتا   ولو كان جين وقتا   ،(2)الصحيح

وإن جاز للعاقل أن خيص واحدة  ،مل جيز ختصيص واحدة بوقت اإلفاقة ويفيق يوما  /(3)
 .(4)بزمن اإلحرام

ويطرح زمن  ،أحدها أن القسم خيتص بزمن اإلفاقة :ثالثة أوجهالقسمة  ويف كيفية
 ،(5)وال قضاء ،لكفلو أقام زمن اجلنون عند واحدة مل يعترب بذ ،كأيام الغيبة  ،اجلنون
لكنه إن أقام يف زمن اجلنون عند بعضهن قضى  /(6)أن احلكم كذلك :وثانيها

وعلى الويل مراعاته يف  ،يف زمن اإلفاقة (8)[القسم]أن عليه مراعاة  :وثالثها ،(7)للباقيات
إما على  ،ونوبة يف اإلفاقة ،لكل واحدة بني نوبة يف اجلنون (9)[فيجمع] ،زمن اجلنون

وقسم  ،وإن مل ميكن ضبط زمن اإلفاقة ،(10)واستحسنه الرافعي ،أو اجلمع ،بالتناو 
أنه  :ففي كالم الشافعي ،يف نوبة األخرى وأفاق ،الويل يف اجلنون فمضت نوبة واحدة

 .(11)يقضي لألخرى يوم اجلنون لنقصان حقها

                                                           

 انظر: املصدر السابق.( 1)

 (.3/230(، أسىن املطالب )442-7/441)انظر: حتفة احملتاج ( 2)

 .ب[/92(]3)

 (.6/381(، هناية احملتاج )4/415انظر: مغين احملتاج )( 4)

 (.4/217انظر: الغرر البهية )( 5)

 أ(./130انتهاء لوحة )( 6)

 (.6/381هناية احملتاج ) ،(7/442ج )وهو املذهب. انظر: حتفة احملتا ( 7)

 ب ما أثبته.يف نسخة )ط( )الفسخ(، والصوا( 8)

 يف نسخة )ط( )فيجتمع(، والصواب ما أثبته.( 9)

 (.364-8/363) انظر: العزيز شرح الوجيز (10)

 (.5/205انظر: األم )( 11)



   

 

 القسم والنشور للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

222 

على أيام قسم  ،إىل تدبر فإن أيام اجلنون يف اجلملة (1)(خيرج)وهذا  :قال اإلمام
 ،رض باإلقامة عندها يف أيام اجلنونتفيجوز أن حيمل هذا على ما إذا مل  ،لنصظاهر ا

بعيب ما  اعنده يف اجلنون فهو مبثابة الرض ذلك فإذا أقامت فإن هلا ،وانتظرت اإلفاقة
القسمة  (2)(حق)فإن مل يكن بأيام اجلنون اعتبار فهذا يؤكد سقوط  ،جيوز رده بالعيب

 .(3)كما نقله بعضهم  ،يف أيام اجلنون
أو أن نوبتها تأخرت مل يثبت  ،ولو ادعت واحدة بعد اإلفاقة أن الويل ظلمها

ويف اآلخر نظر يلتفت على  ،أو بإقرار الباقيات ،وإمنا يثبت بالبينة ،حقها باعرتاف الويل
الزوج أنه ال جيوز ملا فيه  اا من القسم لبعض ضرائرها بغري رضما إذا وهبت املرأة حقه

  .حقه عنها (4)(فرض) من
  

                                                           

 كذا يف النسختني، ولعل الصواب )حيتاج( ليستقيم املعىن.(  1)

 ز( )حكم(.يف نسخة )( 2)

 (.256-13/255انظر: هناية املطلب )( 3)

 املخطوط، ومل يتضح يل معناها.كذا يف (  4)
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  :وقدره ،هوزمان ،في مكان القسم (1)(الثاني)الفصل 
 في مكانه :النظر األول

 ،(2)إال برضاهن ،أو الضرات يف مسكن واحد ،فال جيوز أن جيمع بني الضرتني
يليق هبن  فرد، فالاليتوبيت  ،وحجرة ،يليق حبال املرأة من دار (3)(ما)واملراد باملسكن 

لكن لو كان يف الدار  ،وحجرة واحدة ،ال جيمع بينهن يف دار واحدة ،جرةواحل ،الدار
 ،وسفل ،وكذا لو كان للدار علو ،(4)حجرة منفرده مبرافقها فله أن يسكن واحدة فيها

والاليت  ،واألخرى يف العلو ،وكل منهما مستقل مبرافقه فله إسكان واحدة يف السفل
أو دار   ،(5)(خان)ل واحدة يف بيت من تليق هبن البيوت املفردة له أن يسكن ك

ضرتان فأكثر يف مسكن  وإذا اجتمعت ،جيمع بينهما يف بيت إال برضامها وال ،واحدة
وللمرأة االمتناع من ذلك وال تصري  ،األخرى كره له وطء إحدامها حبضرة  اواحد بالرض

 ،الزوجة ابرض جيمع بينهما يف بيت إالمل  ،وسرية ،كذا لو كان له زوجة)و ،(6)به ناشزة
وللمرأة االمتناع من /(8)،(7)(كره وطء إحدامها حبضرة األخرى  ،افإن اجتمعتا بالرض

                                                           

 يف نسخة )ز( )الثالث(.( 1)

 (.169(، التنبيه ص )2/481) انظر: املهذب (2)

 (. ومايف نسخة )ز( ) (3)

 (.5/661(، روضة الطالبني )8/364انظر: العزيز شرح الوجيز )( 4)

. واملدائناليت ينزهلا الناس مما يكون يف الطرق )خانات( وهي: النـ ز ل )خان( مجعها ( 5)
 (.2/464(، املصباح املنري )10/313انظر: لسان العرب )

 انظر: املصادر السابقة.( 6)

 اجلملة مكررة يف النسختني، وحذفت التكرار.( 7)

 ب/ط(./130انتهاء لوحة )( 8)
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إما بأن  ،ولو كان له امرأتان ببلدين فعليه أن يقسم هلما ،(1)وال تصري به ناشزة ،ذلك
  .(3)أو ميشي إىل كل منهما يف بلدها إذا مل يعرض عنهما (2)(إليه)حيضرمها 

 :في زمانه :النظر الثاني
وهو  ،واليوم الذي يليها ،وله أن يرتب القسم على الليلة ،اد القسم الليلعم

وأما من عمله بالليل وسكونه  ،والليلة اليت بعده هذا يف حق العامد ،األوىل وعلى اليوم
 .(5)والليل تابع له ،فعماد القسم يف حقه النهار ،واحلارس ،(4)(توينكاأل)بالنهار 

فهل جيوز أن يبدل  ،وتارة عكسه ،ويسرتيح بالنهار ،بالليلارة ولو كان يعمل ت
 وهنارا   ،وألخرى ليلة متبوعة ،متبوعا   وهنارا   ،بأن جيعل لواحدة ليلة تابعه ؟الليل بالنهار

 .(6)املنع :أصحهما :فيه وجهان ،تابعا  
أو  ،كانليال    ،فعماد القسم يف حقه وقت نزوله ،وأما املسافر الذي مع زوجاته

 .(7)أو كثريا   ،كان  قليال   ،ا  هنار 
 ،وإجابة الدعوات ،ما جعل عماد القسم جيوز اخلروج فيه لصالة اجلماعةو 

أو ال خيرج  ،فإما أن خيرج يف ليايل اجلميع (8)[فيه]وعليه التسوية بينهن  ،وأعمال الرب

                                                           

 (3/231(، أسىن املطالب )4/282انظر: حاشية اجلمل على شرح املنهج )( 1)

 )إليها(.يف نسخة )ز( ( 2)

 (.7/400(، النجم الوهاج )13/333كفاية النبيه )(  3)

األت ون بتشديد التاء هو: املوقد الكبري، واملراد باألت وين: الذي يعمل يف إيقاد األّتون، ( 4)
 (.1/3صباح املنري )(، امل1/4(، معجم الوسيط )34/155ويقوم عليه. انظر: تاج العروس )

 (.8/365يز )انظر: العزيز شرح الوج( 5)

 (.6/383) (، هناية احملتاج7/444انظر: حتفة احملتاج ) (6)

 (.5/662انظر: روضة الطالبني )( 7)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب ما أثبته.( 8)
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 .(1)ة بعضهن دون بعضوليس له اخلروج يف ليل ،أصال  
ذلك لعدم  ب أنه ال خيرج فيه بشيء منونقل ابن الصباغ عن األصحا

وال جيب الدخول عند صاحبة  ،يف ما ليس بعماد (3)]...[ وفيه نظر وجيوز ،(2)وجوبه
وقال  ،(4)والظاهر أن املرجع فيه إىل العرف الغالب ،وهو الغروب ،النوبة من أول الليل

تربت  اعهاّل  :وخيرج عند طلوعها فقيل له ،يدخل عند مغيب الشمس :(5)جسياملاسر 
 .(6)ألنه يشق اعتباره :فقال ؟طلوع الفجر

أنه ال جيوز للزوج أن يدخل يف  :أحدمها ،فيظهر التبعية يف أمرين ،إذا عرف ذلك
فليس ملن  ،األخرى إال لضرورة/(7)لذي هو عمدة القسم إىل نوبة واحدة يف الوقت ا

 ،ة حريقئكتطفوجيوز لضرورة   ،عمدته الليل أن يدخل يف نوبة واحدة إىل األخرى
 .(8)وموهتا ،ومرض شديد

 ؟ ليعرف أهو خموف أم ال ؛ويف جواز دخوله للمرض الذي جيوز أن يكون خموفا  
 .(9)أنه جيوز :أرجحهما :وجهان

                                                           

 (.5/667روضة الطالبني ) (.8/374انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)

 .(7/444فة احملتاج )( انظر: حت2)

 هنا بياض بقدر كلمتني.( 3)

 (.6/382( هناية احملتاج )4/417انظر: مغين احملتاج )( 4)

، حممد بن علي بن سهل بن مصلح الفقيه املاسرجسي النيسابوريهو: أبو احلسن، ( 5)
(، طبقات الشافعيني ص 1/166ه(. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )384تويف سنة )

(363.) 

 (.7/443انظر: حتفة احملتاج ) (6)

   .[ز/أ/93]انتهاء لوحة  (7)

 (.3/231(، أسىن املطالب )404-7/403انظر: النجم الوهاج )( 8)

 (.7/445(، حتفة احملتاج )418-4/417انظر: مغين احملتاج )( 9)
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 :جواز دخوله عليها للحاجة كالعيادة يف املرض غري املخوف طرقويف 
 ،فعل قضى إنف ،ال :أحدمها :قولني/(1)أن فيه :والثاين ،القطع باملنع :أصحها

منهم  ،ونسبه اإلمام إىل طوائف من احملققني :والثالث ،(2)وال يقضي ،يدخل :وثانيهما
 .(3)القاضي نعم

فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة  ،هوجوزنا ،أو حاجة ،وإذا دخل لضرورة
 ،أن يكون يف مثل تلك الساعة :واألوىل ،النوبة مثلها يف نوبة اليت دخل عليها من الليل

وحيث ال جيوز له  ،إال حلظة يسرية مل يقض ثوإن مل ميك ،ه يف غريها جازقضا فإن
 ،عليها وإن طال املقام قضى لصاحبة النوبة من نوبة اليت دخل ،قضى ،اخلروج فخرج

 .(4)أنه قدر طول املقام الذي قضى بثلث الليل :وعن القاضي ،ما أقام :مثل
لو نسبه إىل  مقدار املفارقة حبيث والوجه عندي أن يكون ،هو حتكم :وقال اإلمام

من  (5)[خرابته]وإن كان يف قلبه حبيث ال يدرك  ،أنه جزء منها :كن أن يقالمالليلة أل
 .(6)وحيتمل على بعد أن يقضي ،الليلة فليس فيه إال التأثيم

 ،(8)به (7)[التقييد]واحلاوي ميثل ذلك بالثلث ال  ،واملوجود يف تعليق القاضي
 .إىل ضبطه بالزمن الذي حيصل فيه السكون لو انفرد :اغوأشار ابن الصب

                                                           

 أ/ط(./131انتهاء لوحة )( 1)

 (.7/443حتفة احملتاج )(، 5/662انظر: روضة الطالبني )( 2)

 (.13/243)انظر: هناية املطلب ( 3)

 .(5/662روضة الطالبني )(، 366-8/365انظر: العزيز شرح الوجيز )( 4)

 كذا يف املخطوط، والصواب )جزئيته(. انظر: املصدر الالحق.(  5)

 (.241-13/240انظر: هناية املطلب ) (6)

 يف نسخة )ط( )القيد(، والصواب ما أثبته.( 7)

 (.9/577اوي )انظر: احل( 8)
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أنه ال ظاهر النص  :ففي سقوط القضاء وجهان ،ولو ماتت اليت خرج إليها
لكن ال من زمن واحد من الباقيات بل  جربه فال بد من ،(1)وجزم به املاوردي ،يسقط

ه ال زوجة لأو منزل  ،بأن يثبت بعد موت اليت خرج إليها يف مسجد ،من زمنهن كلهن
ولو بات عندها  ،(2)فيه إىل مثل الوقت الذي خرج فيه من عند صاحبة النوبة قيامها فيه

 ،أو منزل ال زوجة له فيه كفى ،من أول النهار مبقداره مث خرج يف بقيته إىل مسجد
وقضى  ،ولو تكلف فجعل النصف األول من هذه الليلة بينهما نصفني ،أوىل :واألول

وال جيوز أن يرجع يف ليلة إىل صاحبة النوبة  ،لثاين جاز للعذرللمظلومة النصف ا
ولو مل يكن له  ،كذا لو خرج من عند صاحبة النوبة ال لزوجة أخرىو  ،األخرى للتبعيض

وماتت  ،مث خرج يف نوبة األخرى إىل األوىل لضرورة (3)[اامهإلحد]إال زوجتان فقسم 
وإن مل يكن بقي يف  ،هلا ما فات عليها وعلى الثاين يقضي ،األوىل فعلى األول ال قضاء

 .عصمته غريها
وال جيب التسوية بينهن يف  ،مة بيت صاحبة النوبة فيهوأما النهار فليس عليه مالز 

 ،وحنومها ،أو طعام ،فإذا أراد املنزل لوضوء ،لكنه األوىل/(4)إقامته فيه يف البيت قدر
أن  :فيه ثالثة طرق أحدها ،هافإن دخل إىل غري  ،إىل منزل صاحبة النوبة (5)(فرجع)

اخلالف  (6)[العيادة] ويف دخول ،فال جيوز إال للضرورة ،كدخوله ليال    دخوله هنارا  
يف رأي  ،أو قصريا   إن مكث طويال   ،وقضى ،فإن دخل بدون ذلك عصى ،(7)املتقدم

 وهو األظهر والذي ذكره :والثالث ،أنه ال حجر فيه :والثاين ،سواء دخل لضرورة أم ال

                                                           

 (.9/577(، احلاوي )5/204األم )انظر: ( 1)

 (.7/446انظر: حتفة احملتاج )( 2)

 يف نسخة )ط( )إلحديهما(، والصواب ما أثبته.( 3)

 ب/ط(./131انتهاء لوحة لوحة)( 4)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )رجع(.(  5)

 يف نسخة )ط( )العبادة(، والصواب ما أثبته.( 6)

 .226ص  انظر:( 7)
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  وإن مل تكن ضرورة ،وجيوز للحاجة ،وكثريون أنه ال جيوز الدخول حباجة ،العراقيون
 ،وعلى هذا ال يطيل املقام ،وأخذه ،ووضع متاع ،وتسليم نفقة ،واستعالم خرب ،كعيادة

ولو  ،فإن دخل ال حلاجة وجب القضاء ،فإن أطاله قضى من نوبتها لصاحبة النوبة مثله
 .(1)والزم املنزل يف يوم األخرى ،حدةاعتاد االنتشار يف يوم وا

فال  وإن كان اتفاقا   ،ل ظاهرففيه احتما ،إن وقع ذلك قصدا :قال اإلمام 
 .(2)واملنقول عن األصحاب اجلواز مطلقا   ،مضايقة

 فرع
فإن كان هلا متعهد مل يبت عندها إال  ،أو ضرهبا الطلق ،لو مرضت واحدة منهن

ويدمي البيتوتة ليايل حبسب  ،وميرضها ،يت عندهابيوإن مل يكن فله أن  ،حني نوبتها
وال يبيت عند كل واحدة من  ،(3)وإن برأت على الصحيح ،للباقيات يمث يقض ،احلاجة

حىت وهكذا  (5)()...] (4)الباقيات مجيع تلك الليايل متوالية بل ال يزيد على ثالث ليال
لنوبة يف مقدار اعلى أن أكثر ة كأنه مبين دواملنع من الزيا :قال الرافعي ،القضاءيتم 

أن التعهد إن فرض من  :أحدمها :ر فيه شيئانخطو  :قال  (6)[القسم ثالث ليال
فليس على  ،أو امرأة/(7)، وإن تربع به حمرم هلا ،اخلادمة يف اليت تستحق اخلدمة فهو بني

                                                           

( حتفة 518-9/517(، البيان للعمراين )663-5/662انظر: روضة الطالبني )( 1)
 (.7/447احملتاج )

 (.13/242انظر: هناية املطلب )( 2)

 (.6/383احملتاج )( هناية 5/663انظر: روضة الطالبني ) (3)

 (.4/217) انظر: الغرر البهية (4)

 ا كلمة غري واضحة مبقدار ثالثة أحرف.هن( 5)

 سقط يف )ط(، والصواب إثباته.( 6)

 .[ز/ب/93]انتهاء لوحة ( 7)
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وينبغي أن يكون احلكم كما لو مل يكن  ،وادخاله عليها ،الزوج إسكان من تربع
 (2()1)(.هدمتع)

ويسوى  ،تقسم الليايل عليهما (3)[قال]وال متعهد فقد  ،لو مرضت اثنتان :والثاين
وفيه نظر  ،(4).انتهى .والقسم أرجح ،وميكن أن يقال يقرع بينهما ،بينهما يف التمريض

فتكون كاليت ختدم  ،ا مرضتجيب اخدامها إذ ،ملنصبها (5)(مد  خت  )من جهة أن من مل 
 (7)(كاخلادم) ،رضها مل يكن له منعه من متريضهامي (6)[من]ت ف  انت ألج وإذا ك ،ملنصبها
يكون مرادهم ما إذا رضي وجيوز أن  ،سيما إن تربعت بذلكن ريبة إذا مل تك ،املألوفة

جيب  (8)[ال أنه] ،فليس له مع دخول املتعهد املبيت عندها ،الزوج بدخول املتعهد
وجيهزها يف ليلة  ،ماتت وأراد أن حيضرها/(10)لووكذا احلكم  ،ويف الفرع مباحث ،(9)عليه

 .(11)غريها

                                                           

 يف نسخة )ز( )متعهدا (.( 1)

 .(8/367العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 2)

 يف نسخة )ط( )يقال(، والصواب ما أثبته.( 3)

رجحه النووي يف الروضة. تنبيه: قوله: )والقسم أرجح( ليس من كالم الرافعي، لكن  (4)
 (.5/663(، روضة الطالبني )8/367انظر: العزيز شرح الوجيز )

 يف نسخة )ز( )جتد(.( 5)

 ، والصواب إثباته.)مبن( )ط( يف نسخة (6)

 كذا يف النسختني، لعل الصواب )كاخلادمة(.(  7)

 )ط( )إال أنه(، والصواب ما أثبته.يف نسخة ( 8)

 (.8/367ز )انظر: العزيز شرح الوجي (9)

 أ/ط(./132انتهاء لوحة )( 10)

 (.13/270انظر: هناية املطلب )( 11)
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ال جيوز له أن  ،له الدخول لغري صاحبة النوبة (1)(جاز)حيث  :األمر الثاين
ستمتاعات وجيوز ما عداه من اإل ،وإن قصر الزمن على املذهب ،جيامعها على املذهب

اجة أن خيلو ند دخوله حلال جيوز ع :وقال القاضي ،(2)ال جيوز :وقيل ،يف أظهر الوجهني
 .(3)هبا

حيرم الدخول  ،أنه كما حيرم اجلماع يف النهار ،ى القطع بهر الذي أ :وقال اإلمام
 .(4)فيه على وجه يغلب فيه جريان اجلماع

 :فثالثة أوجه فإن جامع بأن كان ذلك ليال  
كما لو   (5)[طالت]تلك املدة إن  :مثل ،أنه يقضي من نوبتها :أظهرها

 .وإن مل يطل الزمن فال قضاء ،وال يكلف اجلماع ،عن اجلماع (6)(خلت)
 .ضهاوبعَّ  ،وإن عاد إليها ،فال جيب على صاحبتها ،أنه أفسد تلك الليلة :والثاين

 .(7)واجلماع من نوبة املوطوءة ،أنه يلزمه قضاء تلك املدة :والثالث
أي سواء  ،يةتعصحيتمل االقتصار على ال :فقد قال الغزايل ،وإن جرى بالنهار

وهو يقتضي جميء األوجه  ،(8)وحيتمل أن جيعل ذلك كالليل ،أو طال ،قصر زمنه
 .ثالثلكن الظاهر أنه أراد أنه كالليل على الوجه ال ،الثالثة

                                                           

 يف نسخة )ز( )ال جيوز(.( 1)

 (.7/405(، النجم الوهاج )7/447انظر: حتفة احملتاج ) (2)

 مل أقف على هذا القول، وال عمن نقل عنه.( 3)

 (.13/243انظر: هناية املطلب ) (4)

 صواب ما أثبته.، وال(طالبت( )طيف نسخة ) (5)

 (.دخلتيف نسخة )ز( ) (6)

 (.5/662(، روضة الطالبني )8/366انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (.5/108انظر: الوسيط للغزايل )( 8)
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فكذا يف ] ،أي إذا قصر زمنه ،الوطء يف الليل ال أثر له :إن قلنا :وقال اإلمام
أو  ،أي كله حىت يقضي الليلة ،يفسده وإن قلنا الوطء فيه (1)[النهار أي إذا قصر زمنه

 (2)(وجيوز أن يقطع )فيه ،جيوز أن يكون النهار كالليل ،جيب تداركه ففيه احتمال
 تعصية.باالقتصار على ال

 ،أنه ال يقضي ،والقاضي أيب الطيب ،عن الشيخ أيب حامد :ونقل ابن الصباغ
وال معىن له ألن صاحبة  :قال ،وجيامع غريها يف نوبة ليلة املوطوءة :وأن الشيخ قال

 .(3)وال معىن جلماع غريها ،القسم إن استحقت فالقضاء هلا
أو ال  ،جبماع صاحبة النوبة يف يوم املوطوءةبل يقضي  ال :وقال صاحب املهذب

 .(4)فيه وجهان ؟يقضي
 ،وجزم البندنيجي ،فإن طال قضاه قطعا   ،وأفهم كالمه أن حملهما إذا قصر الزمان

فنهاره كليل  ،ومن عماد القسم يف حقه النهار ،ء صاحبة النوبةوسليم بوجوب وط
 .(5)وليله كنهار غريه يف مجيع ما تقدم ،غريه

 :في المقدار :الثالث النظر
 :يف أقل مقدار القسم وجهان

 ،أن أقله بعض ليلة :والثاين ،وال جيوز تبعيضها ،أن أقله ليلة :وأشهرمها ،أصحهما
وكالم بعضهم يفهم تقييدها مبا إذا رضي  ،وتبعيضها ،دةالليلة الواح/(6)فيجوز قسمة

                                                           

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته.( 1)

 سقط يف نسخة )ز(.( 2)

 ( حتقيق يوسف العقيل.934انظر: التعليقة الكربى ص )( 3)

 (.2/484) هذبانظر: امل (4)

 (.4/417(، مغين احملتاج )7/444انظر: حتفة احملتاج )( 5)

 ب/ط(./132انتهاء لوحة )( 6)
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بأن يقسم لكل  ،ليلة كاملةوفيه وجه أنه جيوز تبعيض الليلة إذا ضمت إىل  ،الزوجان به
 .(1)واحدة ليلة ونصفا
فيقسم ليلتني  ،وجتوز الزيادة على الثالث ،أن ال يزيد فيه على ليلة :واملستحب

فأما  ،أنه ال جيوز الزيادة على ليلة إال برضاهن : إسحاقوعن أيب ،ثالثا   وثالثا   ،ليلتني
 .(2)أكثره فاملذكور يف املختصر كراهية جماوزة الثالث

 .(6)(5)ةومساهن ،(4)ومشاهرة ،(3)يقسم مياومة :وقال يف اإلمالء
يقسم ما  :وقال آخرون ،وهو املذهب ال جياوز الثالث :فقال األكثرون ،واختلفوا

وال  ،سبعا   جيوز أن يقسم سبعا   :وقال صاحب التقريب ،نه املذهبإ :وقال سليم ،شاء
 .(7)يتجاوزه

جيوز أن يزيد على الثالث ما مل يبلغ مدة الرتبص  :وقال الشيخ أبو حامد وغريه
 .(8)يف اإليالء

 ،وال شك يف أنه ال جيوز أن يبين القسم على مخس سنني مثال :قال اإلمام 
 .(9)ه اخلالفكالم غريه يقتضي أن فيوإطالق  

                                                           

 (.8/368(، العزيز شرح الوجيز )245-13/244انظر: هناية املطلب )( 1)

 (.664-5/663انظر: روضة الطالبني )( 2)

تاج العروس  (2/994دي )أي: املعاملة يوما  بيوم. انظر: مجهرة اللغة أليب بكر األز ( 3)
(21/52). 

 .(21/52تاج العروس ) (3/400أي: املعاملة شهرا  بشه . انظر: العني )( 4)

 .(21/52، تاج العروس )(4/8انظر: العني )أي: املعاملة سنة بسنة. ( 5)

 (.9/578)انظر: احلاوي ( 6)

 .(5/664، روضة الطالبني )(8/368العزيز شرح الوجيز ) انظر: (7)

 تنبيه: القائل الشيخ أبو حممد. انظر: املصدر السابق. ( 8)

 (.8/368انظر: العزيز شرح الوجيز ) (9)
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 ،وفيما علق عن اإلمام رواية وجهني يف أن الثالث غاية نوبة القسم :قال الرافعي 
 .(1)وحينئذ تكون مدة احلرة ستا   ،أم جيوز أن يقسم لألمة ثالثا  

 فرع 
 :فوجهان ،وأراد االبتداء به ،(2)(مقر)إذا قرر القسم على 

 عفإن كانت له زوجتان أقر  ،عةالقر  (3)(هلا)فيبدأ مبن خرجت  ،أنه يقرع :أصحهما
فإذا خرجت القرعة  ،فيقرع أوال   ،أقرع بينهن مرتني ،وإن كان له ثالث ،بينهما مرة/(4)

مث إذا متت  ،وإن كان له أربع أقرع ثالثا   ،مث يقرع بني اآلخرتني ،لواحدة وفاها حقها
فقد  ،قرعة ولو بدأ بواحدة بغري ،وال حاجة إىل إعادة القرعة ،النوب راعى الرتتيب

 ،بل يقرع ،فإذا متت النوب ال يعود إىل اليت بدأ هبا ظلما   ،ويقرع بني الثالث ،ظلم
جيوز أن يبدأ  أنه: والثاين ،الباقيات اوجيوز البداية ببعضهن برض ،وكأنه اآلن ابتدأ القسم

 . (5)يكره :وقال ،جزم به صاحب التتمة ،مبن شاء
 :(7)[التفاضل] فيلث الثا (6)(القسم)

وإن فضلت  ،وال جيوز للزوج تفضيل امرأة على امرأة فيه ،والقسم مشروع للعدل
 ،والكتابية ،فيسوي بني املسلمة ،ودين ،وعلم ،ونسب ،كإسالم  ،املفضلة خبصال شريفة

                                                           

 (.369-8/368) انظر: املصدر السابق (1)

 كذا يف املخطوط، ومل يتضح يل معناها.(  2)

 يف نسخة )ز( )له(. ( 3)

 .[ز/أ/94]انتهاء لوحة ( 4)

، كفاية النبيه (5/664الطالبني ) (، روضة8/369انظر: العزيز شرح الوجيز ) (5)
 .(267(، تتمة اإلبانة ص )13/332)

 يف نسخة )ز( )الفصل(.( 6)

 يف نسخة )ط( )الفاضل(، والصواب ما أثبنه.( 7)
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 :وال جيوز التفضيل إال بسببني ،(1)والطاحلة ،والصاحلة ،وغريها ،والشريفة
ويف احلر إذا  ،وتصوره يف العبد ظاهر ،وأمة ،احلرية/فإذا كان حتته حرة :أحدمها

يف أحد  ،وحنوه ،(3)أو قرناء ،(2)وكانت رتقاء ،أو نكح احلرة أوال   ،نكح األمة قبل احلرة
 ،فللحرة ثلثان ،فيجعل الدور بينهما أثالثا   ،ضعف ما لألمة (4)[فللحرة] ،الوجهني

 .(5)ولألمة ثلث
وقد تقدم أهنا  ،لنفقةحيث تستحق ا ،تستحق القسم (6)(مهما)مث األمة 

 :ثالثها ،فثالثة أوجه ،فقط فإن سلمت ليال   ،وهنارا   ،إذا سلمها السيد ليال   ،تستحقها
 ،(8)تستحق القسم بالليل خاصة :وعلى هذا قال البندنيجي ،(7)تستحق شطر النفقة

ومن  ،تستحق عشاها ألنه يراد الليل دون غداها :قال ،وهو مقتضى كالم املاوردي فإنه
 .ومقتضاه ثبوت القسمة هلا بالليل دون النهار ،(9)ال هنارا   تتدثر به ليال   كسوة ماال

                                                           

 (.3/3303)انظر: حاشيتا قليويب وعمرية ( 1)

، والرتقاء هي اليت انسد فرجها. انظر: املهذب إحلام الفتق وإصالحه لغة: الرتق (2)
 (.10/114(، لسان العرب )5/126(، العني )2/449)

القرناء من النساء اليت يف فرجها مانع مينع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة أو  (3)
(، لسان العرب 9/373انظر: احلاوي ). حلمة مرتتقة أو عظم، يقال لذلك كله القرن

(13/335.) 

 (، والصواب ما أثبنه.وللحرةيف نسخة )ط( ) (4)

 (.7/407نظر: النجم الوهاج )ا( 5)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب حذفها.(  6)

 (.11/202) انظر: البيان للعمراين (7)

 مل أقف على هذا القول، وال عمن نقل عنه.( 8)

 (.11/446احلاوي )انظر: ( 9)
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ال تستحق  ،لمها هنارا  عن األصحاب أن سيدها إن مل يس :وحكى الروياين
 .(1)القسم هذا هو ظاهر النص

وهذا  :قال الرافعي ،(2)قسم لألمة ليلة ونصفا وإذا قسم للحرة ثالثا   :قال اإلمام 
وما ذكره ليس مبسلم ملا سيأيت  :قلت ،أو بيت صديق ،ىل مسجدإىل اخلروج إحيوجه 

 ،(5)وأم الولد ،(4)واملدبرة ،فاملشهور أن هذه القسمة ال جتوز ،(3)فيما إذا نكح جديدة
 .(9)(8)كالقن  ،(7)واملبعضة ،(6)واملكاتبة

 فروع
أو  ،احلرةفإما أن يكون قد بدأ يف القسم ب ،لو طرأ العتق على األمة :األول

أو ]ما أن يكون عتق األمة يف نوبة احلرة  إف ،أن يكون بدأ باحلرة :احلالة األوىل ،باألمة

                                                           

 (.11/466انظر: حبر املذهب )( 1)

 (.13/261انظر: هناية املطلب )( 2)

 .(8/368الوجيز ) انظر: العزيز شرح (3)

اسم لتعليق عتق يقع على العبد بعد  ، واصطالحا:نظر يف عواقب األمورالتدبري لغة: ال( 4)
 (.12/338(، كفاية النبيه )8/33انظر: العني )  املوت.

ولدت ما ظهر فيه ختطيط آدمي، وما  نج هي لغة: األنثى ذات الولد، وشرعا م   أم الولد (5)
الك كلها أو بعضها غري املكاتب، أو من حر أصل للمالك إذا مل أحلق بذلك وحبلت به من م

 (.4/461انظر: التدريب يف الفقه الشافعي ) يسبق استيالد الفرع.

. عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمني فأكثر :شرعاو  ،الضم واجلمع :لغةالكتابة  (6)
 (.2/304(، فتح الوهاب )2/111انظر: النظم املستعذب )

 (.316املبعضة هو: من بعضه حر وبعضه رقيق. انظر: السراج الوهاج ص )املبعض و ( 7)

. وكأن القن مأخوذ من القنية وهي الرقيق الذي مل يتعلق به سبب العتق :القن هو (8)
 (.8/235(، هتذيب اللغة )4/181انظر: هناية احملتاج )امللك. 

 (.4/420انظر: مغين احملتاج )( 9)
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فإن عتقت يف القدر  ،مث ينظر ،التحقت هبانوبة احلرة ها فإن كان يف نفس يف نوبة
 ،قسم الليلة عند احلرة ، احلرةوهي الليلة األوىل من ليليت ،واألمة (1)[املشرتك بني احلرة

 ،وإن عتقت فيما فضلت به احلرة ،وتستمر التسوية بينهما  ،ويبيت األخرى عند العتيقة
مث يبيت بعدها عند  ،مل يلزمه اخلروج وله أن يتمها عند احلرة ،الليلة الثانية (2)(وهي)

تلك الليلة يف منزله  وبات بقية ،ولو خرج يف احلال ،ويستمر احلال ،العتيقة ليلتني أيضا  
وإن  ،أو دار صديق مل يلزمه قضاء ما فات من تلك الليلة ،أو يف مسجد ،املنفرد به

 .(3)فقد أحسن ،خرج بقية تلك الليلة إىل العتيقة
 ،يف حق حرتني يف احلقيقة غري أنه جاز للضرورة ه  ف ليلوهذا نصّ  :قال القاضي

لتحق أهنا ت :أصحهما :فوجهان ،ليلتها فإن عتقت قبل متام ،وإن عتقت يف نوبة نفسها
 .(4)ال تستحق إال بقية تلك الليلة :وثانيهما ،فيكمل هلا ليلتني ،حلرة أيضا  با

بل يقتصر على ليلتها  ،متام ليلتها مل تستحق إكمال الليلتني/(5)وإن عتقت بعد
وهل يكون عتقها يف يومها الذي يلي ليلتها كعتقها  ،وجيب التسوية من حينئذ ،املاضية

ذكرها  وقد مر ،ال :الظاهر املوافق لكالم األكثرين :لرافعيل اقا :فيه وجهان ؟يف ليلتها
 .(6)يف باب نكاح املشركات

ال  :إذا قلنا ،وقرب بعضهم اخلالف من اخلالف يف أن املعتدة عن الشبهة باحلمل
  ؟تستحقها عليه بعد الوضع يف زمن النفاس لتبعية احلملهل  ،تستحق النفقة على الزوج

                                                           

 واب إثباته.سقط يف نسخة )ط(، والص( 1)

 يف نسخة )ز( )وهو(.( 2)

 (.8/370انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.5/664انظر: روضة الطالبني )( 4)

 ب/ط(./133انتهاء لوحة )( 5)

 (.8/370العزيز شرح الوجيز )انظر:  (6)
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فإن عتقت قبل متام نوبتها صارت   (1)[باألمة] ،د بدأكون قأن ي :احلالة الثانية
 .(2)فيسوي بينهما ،كاحلرة

فقد ذكر مجاعة منهم القاضي أن احلرة استحقت  ،وإن عتقت بعد انقضاء نوبتها
 :قال القاضي ،(3)مث يسوي بينهما بعدمها ،فيوفيها ليلتني ،ليلتني مببيته عند األمة ليلة

وحكاه عن  :وذكر الشيخ أبو حامد/(4) ،أو الثانية ،ة األوىلسواء كان عتقها يف الليل
وأقتصر  ، من ليليت احلرة أمتهاومجاعة أهنا إن عتقت يف الليلة األوىل ،نصه يف القدمي

 .(5)وإن عتقت يف الثانية خرج من عندها يف احلال ،عليها
 ،فوجب أن تكون احلرة على حقها ،عندي يف النص نظر :وقال املاوردي

 .(6)يادة األمة بعد عتقهاقبل ز ويست
وهو يقسم هلا قسمة  ،لو مل تعلم األمة بالعتق حىت مرت عليها أدوار :الثاين

 ،انتهى ،وال يقضي هلا ما مضى ،يستقبل التسوية من حني العلم :قال املاوردي ،ءاإلما
 .(7)والقياس أنه يقضي هلا

 ، يسقط حقها من القسممث سافر السيد باألمة ال ،لو قسم للحرة ليلتني :الثالث
  .(9)(8)(التمكني)بل على الزوج ما فات عند 

                                                           

 يف نسخة )ط( )اإلقامة(، والصواب ما أثبته.( 1)

 (.4/421انظر: مغين احملتاج )( 2)

 .(7/448، وهو األصح. انظر: حتفة احملتاج )(5/665روضة الطالبني )انظر:  (3)

 .[ز/ب/94]انتهاء لوحة ( 4)

 (.5/536انظر: التهذيب )( 5)

 (.9/575)انظر: احلاوي ( 6)

 انظر: املصدر السابق.( 7)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )التمكن(.(  8)

 (.4/216) انظر: الغرر البهية (9)
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وجتدد النكاح يقتضي ختصيص اجلديدة  ،جتدد النكاح :السبب الثاين للتفضيل
وإن كانت  ،أقام عندها ثالث ليال فإن كانت ثيبا   ،بزيادة مبيت عندها عقب زفافها

وفيه قول أنه  ،ذهبوحق الزفاف مستحق على امل ،أقام عندها سبعا   بكرا  
 .(1)مستحب

حه غريها يبيت إذا كان يف نكا ،إمنا يثبت حقني هلا :وعلى األول قال البغوي
أو كانت لكن ال يبيت عندها مل يثبت هلا حق  ،فإن مل يكن يف نكاحه أخرى ،عندها
 .(2)أو زوجاته ابتداء ،كما ال جيب عليه أن يبيت عند زوجته  ،الزفاف

 .(4)ثبت هلا ذلكه يأن/(3)واختار النووي
ففي  ،غريمها (5)(على)وليس عنده  ،ولو زفت إليه امرأتان يف وقت :قال البغوي

أهنما إن كانتا  :وثانيهما ،أنه يثبت هلما :أظهرمها ،ثبوت حق الزفاف هلما وجهان
وإن   ،فإن أراد املبيت عندمها فعليه التسوية بينهما ،أو ثيبتني مل يثبت هلما ذلك ،بكرين

 ،مث يسوي ،البكر بأربع ليال واألخرى ثيبا خصص را  إحدامها بككانت 
 .(7)(6)()انتهى

بعض الليايل املستحقه بالزفاف لعذر أو أخرج قضى عند  ولو خرج يف
 .(8)التمكن

                                                           

 (.5/665لطالبني )انظر: روضة ا (1)

 (.292انظر: فتاوى البغوي ص )( 2)

 أ/ط(./134انتهاء لوحة )( 3)

 (.5/667انظر: روضة الطالبني ) (4)

 صواب حذفها.كذا يف املخطوط، وال(  5)

 سقط يف نسخة )ز(.( 6)

 (.292) ص انظر: فتاوى البغوي (7)

 (.380انظر: كفاية األخيار ص )( 8)
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وأوثقهما  :فوجهان أظهرمها ،فلو فرق بينهما ،وبني السبع ،ويوايل بني الثالث
وال فرق  ،رياتوقضى ما فرقه لألخ ،ها متواليا  فلو فرق قضا ،لكالم األكثرين أنه ال جيوز

أو  بوثبة،ولو حصلت ، أو زنا ،أو بوطء شبهة ،اجلديدة بنكاح ثيابةكون تبني أن 
 :وعن ابن القاص.(1)بناء على الوجهني يف اشرتاط اإلذن يف نكاحها :مرض فوجهان

فال يقضي  ،ثأو الثال ،مث إذا وىف اجلديدة حقها من السبع ،(2)القطع بأهنا كالبكر
وال  ،ويستحب للزوج أن خيري اجلديدة الثيب بني أن يقيم عندها ثالثا   ،للباقيات
وإن اختارت  ،فإن اختارت الثالث فذاك ،للباقيات (3)[ويقضيها] ا  وسبع ،يقضيها

 .(4)السبع فأجاهبا إليها قضاها للباقيات
 .(5)ه املشهورأن :وقال صاحب البيان ،وفيه وجه أنه يقضي األربعة الزائدة فقط

باختياره دون التماسها مل يبطل حقها من  ولو أقام عندها سبعا   ،وليس كذلك
وإن كان الغزايل زعم أنه ال  ،(6)وفيه الوجه املتقدم ،ومل يقض إال األربع الزائدة ،الثالث

 .(7)خالف فيه
مل يقض إال الزائد على  ،والست ،كاخلمس  ،ولو التمست إقامة ما دون السبع

 .(9)وفيه احتمال ،ال نص فيه :وقال الروياين ،(8)الثالث
                                                           

(، التهذيب 347-13/346(، كفاية النبيه )8/371ز )انظر: العزيز شرح الوجي( 1)
(5/540.) 

 (.7/449وهو األصح. انظر: حتفة احملتاج )( 2)

 والصواب ما أثبته.يف نسخة )ط( )يقضيها(، ( 3)

 .(2/485، املهذب )(5/666انظر: روضة الطالبني ) (4)

 (.9/519انظر: البيان للعمراين )( 5)

 .239(، وانظر: ص 6/386، هناية احملتاج )(3/234انظر: أسىن املطالب )( 6)

 (.5/110انظر: الوسيط )( 7)

 (.7/450انظر: حتفة احملتاج )( 8)

 مل أعثر على قوله، وال عمن نقل عنه.( 9)
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ومل  ،على السبع مل يبطل حقها من السبع زائدا   وكذا لو التمست البكر إقامة قدرا  
 .(1)يقض إال الزائد عليها

فإن أباهنا مث  ،مث راجعها مل يعد حق الزفاف ،مث طلقها ،ولو قضى حق اجلديدة
ومها مبنيان على  ،أنه يتجدد احلق :أصحهما :وقيل وجهان :فقوالن ،جدد نكاحها

ولو   ،مث نكحها (2)تولدته[مس]وجيريان فيما لو أعتق  ،عود اليمني يف النكاح الثاين
حقها من النكاح الثاين بال / (3)كانت البينونة قبل أن يوفيها حق الزفاف لزمه أن يوفيها

فإن قلنا يتجدد  ،نكحها مث ،مث أباهنا ،مث أقبضها ،ولو أقام عند البكر ثالثا ،خالف
وإن قلنا ال يتجدد بات عندها  ،حق زفاف الثيب حق الزفاف بات عندها ثالثا  

 .(4)أربعا  
مل يكن يف  (5)()ولو وجب عليه حق الزفاف هلما مجيعا   ،ولو نكح جديدتني

كما   ،على رأي غريه أو مطلقا   ،رأي البغوي (6)إذا أراد الدخول هبما ،حه غريمهانكا
 .(7)مر

مث  ،حقها (8)( األوىلوىفَّ )واحدة بعد واحدة  ،مث إن زفتا إليه يف ليلة واحدة
وإن زفتا إليه  ،فإذا وفاها عاد إىل الثانية/(9) فإن بدأ بالثانية لزمه العود إىل األوىل ،الثانية

                                                           

 (.7/450(انظر: حتفة احملتاج )1)

 يف األصل )مستقر سنة(، والصواب ما أثبته.( 2)

 ب/ط(./134لوحة )انتهاء ( 3)

 (.8/375)انظر: العزيز شرح الوجيز ( 4)

 سقط يف نسخة )ز(.( 5)

 كذا يف املخطوط، ولعل هنا )على(.(  6)

 انظر: الصفحة السابقة.( 7)

 يف نسخة )ز( )ويف األول(.( 8)

 .[ز/أ/95]انتهاء لوحة ( 9)
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 ،قدمها ووفاها حقها من السبع ،فمن خرجت قرعتها ،وأقرع بينهما ،يف وقت واحد كره
وهكذا إىل متام  ،مث يبيت عند األخرى ليلة ،أنه يقدمها بليلة :وفيه وجه ،أو الثالث

 .(1)املدة
وصححه  ،مث بالثانية فإن نكحهما معا أقرع ،يبدأ بالسابقة نكاحا   :وقيل

فلو مل يقرع  :ونقل عنه أنه قال يف األم ،وكالمه يشعر بأنه نص الشافعي ،(2)الروياين
 .(3)اال مصري إىل أن يوفيهما إال بالبداءة بإحدامه وبدأ بإحدامها رجوت أن يسعه ألنه

واألحب أن يبيت عند كل  :قال الشافعي ،(5)(وجيز) ،يكره (4)(من عنده) :وقال
 حىت كمل أربعة عشر يوما   يوما   كل منهما يوما  فإن أقام عند   ،منهما سبعة متوالية

 .(6)أجزأه
إحدامها حقها دون األخرى  ولو كان حتته امرأتان فزفت إليه جديدة بعد أن وىف

ويبيت عند اجلديدة  ،مث يقضي للقدمية اليت مل يوفها ليلة ،أوال   ويّف حق الزفاف للجديدة
وخروجه  ،ويسوي ،مث يستأنف القسمة ،وحنوه ،وخيرج يف بقيتها إىل مسجد ،نصف ليلة

 إنف ،أنه ال جيوز تبعيض الليلة يف القسمة ،يف بقية تلك املدة مفرع على الصحيح
 .(7)جوزناه مل جيب اخلروج

                                                           

 (.5/667(، روضة الطالبني )2/485انظر: املهذب )( 1)

 (.9/520للعمراين ) انظر: البيان( 2)

 (.5/206)انظر: األم ( 3)

 كذا يف املخطوط، ومل تتضح يل معناها.(  4)

 كذا يف املخطوط، والصواب )جيوز(؛ لعدم وجود جازم.(  5)

 (.5/206انظر: األم ) (6)

 (.8/374انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)
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 ،نه بعد أن يقضي للقدمية ليلتها يستأنف القسم بني الباقياتإ :وقال املاوردي
فهل يقطع الدور هلا من  ،اجلديدة يف أثناء ليلة من ليليت القدمية ولو زفت إليه :قال

 .(1)فيه وجهان ؟ذلك الوقت أو من صبيحة تلك الليلة ملا فيه من تبعيض الليلة
حىت ال جيوز أن يبيت عند اجلديدة ليلة  ،ب املواالة يف ليايل حق الزفافجت وهل

أم  ؟حقها /(2)ذا إىل أن يتم هلامث عندها ليلة وهك ،مث يف املسجد وحنوه ليلة أخرى
فلو فرق كان عليه أن يستأنف على  ،وظاهر كالم اجلمهور املنع :فيه وجهان ؟جيوز

 .(3)ويقضي ما فرقه للمتقدمات ،التوايل
 ،(4)وعدم وجوب القضاء ،وكالم الشافعي يف األم يقتضي عدم وجوب التوايل

إىل متام  ،وهكذا ،وفيه وجه أنه ال يوايل بل يبيت عند واحدة ليلة مث عند األخرى ليلة
 .(5)املدة

 فرعان
  ،ويف احلرة املتعذرة اجلماع ،ويتصور يف حق العبد ،لو كانت اجلديدة أمة :األول

أهنا كاحلرة يف  :أظهرمها ،يف أحد الوجهني وجهان ،(7)والربصاء ،(6)مةذو واجمل ،كالرتقاء
تستحق نصف ما  :وثانيهما ،والسبع إن كانت بكرا   ،استحقاق الثالث إن كانت ثيبا  

                                                           

 (.9/588انظر: احلاوي )( 1)

 أ/ط(./135انتهاء لوحة )( 2)

، (7/449وهو األصح. انظر: حتفة احملتاج )( 8/371العزيز شرح الوجيز )ر: انظ( 3)
 .(6/383هناية احملتاج )

 (.5/206انظر: األم ) (4)

 انظر: الصفحة السابقة.( 5)

ام: داء يذهب بأصابع الكفني ويقطعها. انظر: لسان العرب )( 6)  (.12/87اجل ذ 

 (.613القاموس احمليط ص ). انظر ص: بياض يظهر يف ظاهر البدنر  البـ   (7)
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وللثيب ليلة  ،أن للبكر ثالث ليال ونصفا :أحدمها :وعلى هذا فوجهان ة،تستحقه احلر 
 .ونصفا

 ،وعند الثيب ليلتني ،فيبيت عند البكر أربع ليال ،أنه يكمل املنكسر :وثانيهما
هل تعتد بثالثة أشهر أو  ،وهي من ذوات األشهر ،ا طلقهاواألوجه كاألوجه فيما إذ
والرق حبالة الزفاف دون ما بعدها وما  ،واالعتبار يف احلرية ؟بشهرين أو بشهر ونصف

ولو عتقت  ،احلرة فلو نكحها وهي أمة فعتقت وزفت إليه وهي حرة فلها حق ،قبلها
 .(1)بعد الزفاف فلها حق اإلماء

أن يقال إذا عتقت يف املدة فلها حق احلرة خترجيا على  وحيتمل :قال البغوي 
  .(3)املتقدم يف نكاح املشرك إذا ابتدل الرق باحلرية (2)(القول)

وعيادة  ،يكره للزوج يف أيام زفاف اجلديدة أن يتأخر عن صالة اجلماعة :الثاين
وأما  ،وسائر أعمال الرب اليت كان يقوم هبا ،وإجابة الدعوات ،شييع اجلنائزوت ،رضىامل

وأما يف دوام  ،ليايل تلك األيام فال خيرج فيها لشيء من هذه األعمال إال برضاها
 .(4)وتركه كما مر ،فيسوي فيهن يف اخلروج لذلك ليال   ،القسم

طوع فيه أن يتطوع أيام تاد التوحيتال يف زمن اجلديدة إن كان يع :قال املاوردي
  .(6)قيف أيام التشري :كما قال عليه السالم  (5)بعاهلا

                                                           

(، روضة الطالبني 8/372(، العزيز شرح الوجيز )5/110انظر: الوسيط )( 1)
(5/666.) 

 (.القوميف نسخة )ز( ) (2)

 (5/541انظر: التهذيب )( 3)

 .(8/374العزيز شرح الوجيز ) (،13/361انظر: هناية املطلب )( 4)

 (.9/589انظر: احلاوي ) (5)

أن رسول اهلل )األنصاري، عن أمه  عن عمر بن خلدةإىل ما روي  يشري إىل املصنف( 6)
 =ل(. وهذاصلى اهلل عليه وسلم بعث عليا يف أيام التشريق، فنادى: أهنا أيام أكل وشرب وبعا
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 :وفيه مسائل ،ووجوب القضاء ،في الظلم :الفصل الرابع
 /(1)أو ،فبات عند اثنتني عشرين ليلة متوالية ،إذا كان حتته ثالث نسوة :األوىل

لوالء. وليس له أن يها هلا على افعليه أن يقض ،عشر ليال ،فقد استحقت الثالثة ،متفرقة
وليس له  ،والسبع ،فلها حق الزفاف من الثالث ،يفرقها فلو نكح جديدة قبل أن يوفيها

 ،فيقسم بني اجلديدة ،مث يشرع يف القضاء ،تقدمي القضاء عليه بل  يويف اجلديدة حقها
ظلومة ليلتها ة ليلتها وللموجيعل للجديد ،ويقدم من خرجت هلا القرعة منهما ،واملظلومة

وعند اجلديدة ليلة فإذا فعل  ،قضاء فيبيت عندها ثالثا   /(2)،وليليت اليت ظلمهما هلما
فإن كان بدأ يف القسم باملظلومة  ،هذا ثالث نوب وفاها تسع ليال يبقى هلا ليلة فينظر

أو  ،تهوخيرج يف باقيها إىل منزله اخلايل عن زوجا ،فيبيت عند اجلديدة ثالث ليال
وإن   ،مث يستأنف القسم بعد ذلك لألربع ،نوبة حتصل التسوية ،وحنوه ،(3)(مسجدا  )

وخيرج يف  ،كان قد بدأ باجلديدة فإذا متت التسع للمظلومة بات ليلة عند اجلديدة
 .(4)مث يقسم بني األربع بالسوية ،مث يبيت ليلة عند املظلومة توفية حلقها ،باقيها

                                                                                                                                                             

احلديث أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده، باب ما يروى عن أم عمر بن خلدة عن النيب =
عن ابن عباس رضي اهلل  (، والطرباين يف معجمه5/266(، )2419، برقم )صلى اهلل عليه وسلم

(، والدارقطين يف 11/232(، )11587عنها، باب عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنه، برقم )
(. 3/207(، )2407سننه عن عبداهلل بن حذافة، باب طلوع الشمس بعد اإلفطار، برقم )

 (.2530( برقم )8/166واحلديث ضعيف، وممن ضعفه األلباين يف إرواء الغليل )

 ب/ط(./135اء لوحة )انته( 1)

 .[ز/ب/95]انتهاء لوحة ( 2)

كذا يف املخطوط، والصواب )مسجٍد(؛ ألنه اسم جمرور، معطوف على اسم اجملرور (  3)
 )منزلِه(.

 (.8/375انظر: العزيز شرح الوجيز )( 4)
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فظلم واحدة من  ،وواحدة غائبة ،ولو كان له أربع نسوة ثالث حاضرات
فقد  ،ليلة (2)(عشر)واحدة من االثنتني مخسة  (1)[كل]كما لو أقام عند   ،احلاضرات

وأراد إيفاء املظلومة حقها فال يقضي هلا مخس  ،فإذا عادت الغائبة ،ظلم الثالثة بعشر
يوفيها  وعند اليت كانت غائبة ليلة حىت ،بل يبيت عند املظلومة ثالثا   ،تواليةعشرة م

وعند اليت حضرت  ،وذلك يف عشرين ليلة فيقيم عند املظلومة مخس عشرة ،حقها
  .(3)وقد حيتاج إىل تبعيض ليلة يف غري هذا املثال كما تقدم ،مخسا  

 ،أو خرج هو ،واحدة فأخرجه السلطان يف نوبة ،لو قسم بني نسائه :الثانية
 ،أنه ال يقضي :وجه :ويف األوىل ،(5)خرج فيه (4)فيقضي هلا من الليلة اليت بعدها القدر

 ؟وهل يتعني للقضاء مثل وقت اخلروج
يتعني فيقيم يف موضع خال عن زوجاته إىل مثل  :والغزايل ،واإلمام ،قال الفوراين

 .(6)ذلك الوقت فيدخل إليها
وخيرج يف بقية الليل إال أن خياف  ،ال يتعني لكنه األوىل :وغريه ،وقال ابن الصباغ

 .(8)وال يقضي ،أو اللصوص لو خرج فيتم ليلته عندها ،(7)العسس
 .(10)وراء زمن القضاءيستمتع هبا يف ما /(9)واألوىل أن ال :قال املتويل

                                                           
 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته.( 1)

 يف نسخة )ز( )عشرة(.( 2)

 (.5/668) انظر: روضة الطالبني (3)

 كذا يف املخطوط، ولعل هنا )الذي(.(  4)

 (.323) انظر: اللباب يف الفقه الشافعي البن احملاملي ص (5)

 (.5/111(، الوسيط )13/256انظر: هناية املطلب )( 6)

 (.1/74. انظر: العني )الذين يطوفون للسلطان ليال : همالعسس (7)

 (.2/235(، أسىن املطالب )5/668ني )الطالبانظر: روضة ( 8)

 أ/ط(./136انتهاء لوحة )( 9)

 (.8/376انظر: العزيز شرح الوجيز ) (10)
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واملوضع صاحل  ،وأمكنه أن تستدعى هبا ،أو يف دين ،ولو حبسه السلطان ظلما  
  وإن مل تكن ،فإن امتنعت من احلضور سقط حقها ،ملقامها لزمه أن يوفيها حقها

وكذا لو مل يقسم فاستدعى  ،وكان املوضع ال يصلح له قضى حقها إذا خرج ،كذلك
 .(1)ومن بانت منهن سقط حقها ،يستدعي ضرائرها واحدة إىل احلبس فعليه أن

 فرع
يقسم هلا  ،لو كان له أربع نسوة فرتك القسم إلحداهن أربعني ليلة :قال يف األم

 .(2)عشرا
وعطل  ،ن الثالث عشرا  ات عند كل واحدة مصورهتا أن يكون ب :قال اجلمهور

فأما لو أقام عند الثالث  ،فلم يبت عند واحدة منهن فيقضي للرابعة عشرا   ،عشر الرابعة
 .(3)أربعني قضى للرابعة ثالث عشرة ليلة وثلثا

 .(4)ظاهر كالمه أنه بات عند الثالث أربعني :وقال ابن الصباغ
وثالث ليال وثلث  (5)(عشر)القضاء ألن الذي تستحقه ب ،وله وجه جيد عندي

 .تستحقها إذا  
مل جيب على  ،وتركت حقها من القسم ،لو ساحمت واحدة من الزوجات :لثةالثا

وهلا الرجوع  ،ويعترب قبوله ،وصارت كاملعدومة ،وإن رضي مبساحمتها صح ،الزوج القبول
من عند اليت  رجخ ،حىت لو رجعت يف أثناء ليلتها ،ت فيعود حقها يف املستقبلشاءمىت 

القطع  :أحدمها ،وبات ففي القضاء هلا طريقان ،ولو مل يعلم الزوج رجوعها ،هو عندها

                                                           

 (.6/379(، هناية احملتاج )7/439انظر: حتفة احملتاج )( 1)

 (.5/205انظر: األم )( 2)

 (.3/234) انظر: أسىن املطالب( 3)

 انظر: املصدر السابق.( 4)

 .)ز( )عشرة(يف نسخة ( 5)
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 .(1)أنه على القولني يف عزل الوكيل :والثاين ،بأنه ال يلزمه القضاء
 .والطريقان جاريان يف إباحة الطعام ،(2)عن النص :وحكى الروياين األول
 :مث هلبتها ثالث صيغ

ليلتني ]فيجوز ويبيت عند املوهوب منها  ،نوبتها لضرة معينةهتب أن  :األوىل
فللزوج  (4)ولو أبت املوهوب منها[ (3)(...) ،وليس للزوج أن يقول هلا أسقطت حقك

 .(5)قهرها على ذلك
 .(6)أنه يشرتط رضاها :وفيه وجه جزم به املتويل

وإن كانت  ،تواليتنيبات عندها ليلتني م ،مث إن كانت املوهوبة تتصل بنوبة الواهبة
وبه جزم  :أصحهما :فيه وجهان ؟الباقيات افهل له أن يصلها بغري رض ،صلة عنهامنف

 .(7)البغوي ال
  (8).ولو طلق الواهبة مل يبت عند املوهوبة إال ليلتها

وكذا لو  ،فيصح وجيب التسوية بني الباقيات قطعا   ،أن تقول وهبت منك :الثانية
 .(10)لزوجكن ورضي اوهبت من /(9)قالت لضرات 

                                                           
 (.378-8/376انظر: العزيز شرح الوجيز )والظاهر: أنه ال يلزمه القضاء.  (1)

 (.9/543) انظر: حبر املذهب (2)

 هنا ست كلمات غري واضحة.( 3)

 سقط يف نسخة )ط(.( 4)

 (.9/542حبر املذهب )انظر: ( 5)

 (.275انظر: تتمة اإلبانة ص ) (6)

 (.4/424) حملتاج(، مغين ا5/534انظر: اهلذيب ) (7)

 (.5/669انظر: روضة الطالبني )( 8)

 ب/ط(./136انتهاء لوحة )( 9)

 (.9/571انظر: احلاوي )( 10)
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وهل له أن خيص من  ،فيصح ،فخص من شئت ،أن تقول وهبت منكن :الثالثة
 ؟شاء

 :فيه طرق
وليلة  ،يف ليلة الواهبة (1)[فينظر]وعلى هذا  ،نعم :أظهرمها :فيه وجهان :أحدها

وهو أن جيعل يف  ،ويكون احلكم كما تقدم ؟أم ال/(2)أمها متواليتان  ،اليت يريد ختصيصها
 .آلخر (3)[آخر] ويف دور ،لواحددور 

إما بأن يقسم الليلة عليهن فيكون  ،ويسوي بني الباقيات ،ال :ثانيهما (4)(أو)
 ،أو ال يبيت عند واحدة منهن ،أو يبيت عند كل منهن ليلة ،عند كل واحدة ساعة

 ،وجيوز أن ال يعني الدور ،رجع من أربع ليال إىل ثالث ،وإن كانت الزوجات أربع
 ،ويبتدئ مبن خرجت قرعتها ،ن الباقيات يف كل الدورواحدة م ك الليلةوخيص تل

 .(5)القطع باألول :والثالث ،القطع بالثاين :والثاين
 ؟هل له أن خيص هبا واحدة ،والفوراين أطلق الوجهني فيما إذا وهبت الليلة للزوج

 ؟والثالثة ،وهل تشمل الصيغة الثانية
 اتتوقف هبة األمة ليلتها على رض وال ،مةاألو  ،وال فرق يف مجيع ذلك بني احلرة

 (6)[بعض]وال من  ،ال من الزوج ،وال جيوز أن تأخذ املساحمة عوضا عن حقها ،السيد
ولو  ،أو يقضي هلا ما فاهتا على الصحيح ،فإن أخذت شيئا ردته على الزوج ،الضرات

وأنكرت  ،أو منه ،وادعى أهنا كانت وهبت نوبتها منها ،بات يف نوبة واحدة عند غريها

                                                           

 يف نسخة )ط( )فيبطل(، والصواب ما أثبته.( 1)

 .[ز/أ/96]انتهاء لوحة ( 2)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته.( 3)

 كذا يف النسختني، والصواب )و(.(  4)

 (.8/377جيز )العزيز شرح الو انظر: ( 5)

 (، والصواب ما أثبتهبعديف نسخة )ط( ) (6)
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 .(1)وال يقبل فيه إال شهادة رجلني ،فهي املصدقة
 فرع

واملظلوم  ،وإمنا يتأتى إذا كانت املظلومة ،(2)تقدم أنه إذا ظلم واحدة لزمه القضاء
 ،كان بطالق رجعي  ،فقد تعذر القضاء سواء :(3)(قال واحدمها)أما إذا  ،هلن يف نكاحه

ويطلق األخرى عند حجر يومها قبل أن  ،حلقومن الظلم أن يويف بعضهن ا ،أو بائن
فإذا ظلم  ،وعليه أن يوفيها نوبتها قبل أن يطلقها (4))عليه( ،فذلك حرام ،يوفيها حقها

وبقيت  ،وتعذر القضاء ،فإن طلقها قبله عصى ،مثال وجب قضائها ،واحد بعشر ليال
 .(5)يتأو جيدد نكاحها على ما سيأ ،إال أن حتلله ،الظلمة إىل يوم القيامة

هل يكون له يف  ،ومل يستوفه ،أنه ال يأيت هنا اخلالف يف أن من له حق :والظاهر
 .ألن هذا حق ال يقبل االنتقال (6)(جر ودينه) ؟اآلخرة أو ال

ومل  ،(7)[حقها]ومل يقل أحد بوجوب السعي يف جتديد النكاح إن أمكن ليوفيها 
وإذا  ،ومل يقدر على التسري ،نتإذا خاف الع ،صورتني على وجه/(8)حد إال يفيوجبه أ

 .كان مستحبا  (9)(حبيث)قدره 
                                                           

(، حتفة احملتاج 5/670، روضة الطالبني )(8/378العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 1)
(7/453.) 

 .244انظر: ص ( 2)

 .، ليستقيم الكالم(فارق املظلومةالصواب )لعل كذا يف النسختني، و   (3)

 نسخة )ز(. سقط يف( 4)

 .250، وانظر: ص (8/378العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 5)

 كذا يف املخطوط، ومل تتضح يل معناها.(  6)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته. (7)

 أ/ط(./137انتهاء لوحة )( 8)

 يف نسخة )ز( )حيث(.( 9)
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فإن  ،كما لو طلقها يف احليض  ،وحيتمل جميء وجه يف وجوب االرجتاع يف الرجعية
فإن كان باسرتجاع  ،والاليت ظلم هبن باقيات يف نكاحه ،إليه عادت املظلومة مطلقا  

 ،جيب القضاء نهأ :أصحهما :فطريقان ،وإن كان بنكاح جديد ،وجب القضاء
وقد نكح جديدات  ،وإن مل يكن يف نكاحه ،على القولني يف عود احلنث :وثانيهما

واملبيت  ،بل فارق املظلوم هلن سقط حق القسم ،ولو مل يفارق املظلومة ،تعذر القضاء
 ،أو فارقها ،فإن عدن إىل نكاحه ،ويسقط القضاء يف احلال  ،(1)(...)بعد ذلك إىل 

أو جتديد على  ،سواء كان العود بارجتاع ،ع اشتغل بالقضاءد اجلميمث أعا ،وفارقهن
 .(2)الصحيح كما مر

مل حيسب ذلك  ،ومفارقتهن ،ولو كان بات عند املظلومة حني بقائها يف نكاحه
قال  ،مث فارق إحدامها ،اثنتني عشرين ليلةولو كان حتته ثالث فبات عند  ،عن القضاء

ال يقضي إال  :وقال املتويل ،وبني الباقي ،بينها ويةتس يقضي للمظلومة عشرا   :البغوي
  .(3)مخس ليال

  

                                                           

 هنا كلمة غري واضحة.( 1)

 (.5/670بني )انظر: روضة الطال( 2)

 (.287(، تتمة اإلبانة ص )5/537التهذيب )(، 8/379انظر: العزيز شرح الوجيز )( 3)
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 :في المسافرة بهن أو ببعضهن الفصل الخامس
وله أن يسافر هبن   ،ويرتك زوجاته ،فإذا أراد الرجل السفر كان له أن يسافر وحده  

 .(1)كلهن إذا كان السفر مأمونا  
 ؟فيه السالمةوهل له أن يلزمهن ركوب البحر إذا كان الغالب 

 .له مل أر هلم تعرضا  
 .وحيتمل أن يفرق ،وجيوز أن خيرج على اخلالف يف ركوبه للحج إذا تعني طريقا  

 (2)(مل)احدة أو و  ،فلو امتنعن ،أم ال ،وال فرق بني أن يكون سفره يف معصية
 .(3)كذا قاله املاوردي  ،ومل تسقط نفقتها ،تكن ناشزة

 .(4)يقتضي خالفه :وكالم الغزايل
عند قضاء حاجته أقرع  (5)[العود] وإن أراد أن يسافر ببعضهن حلاجة قاصدا  

وهل امتناع السفر  ،أو أكثر (6)فمن خرجت قرعتها سافر هبا واحدة )كانت( ،بينهن
  ؟وص مبا إذا كان يقسم هلن أو مطلقبواحدة بغري قرعة خمص

 .(7)والظاهر االطالق :قال الرافعي :فيه وجهان

                                                           

 (.3/237) (، أسىن املطالب9/590انظر: احلاوي ) (1)

 (.ومليف نسخة )ز( ) (2)

 .(9/590انظر: احلاوي )تنبيه: بل قال املاوردي بسقوط نفقتها، وتكون ناشزا .  (3)

 (.5/112انظر: الوسيط )( 4)

 أثبته.يف نسخة )ط( )الصعود(، والصواب ما ( 5)

 سقط يف نسخة )ز(.( 6)

 (.8/380انظر: العزيز شرح الوجيز )( 7)
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وله  (1)(سفرها) عنيوال يت ،جيز أن يستصحب غريها رعة لواحدة ملوإذا وجبت الق
سافر  اثنتنيخرجت على  /(2)ولو أراد أن يسافر باثنتني أقرع بينهن فإذا ،بدل اجلميع

 .(3)ويسوي بينهما ،هبما
فإذا كن أربع كتب  ،اخراج األمساء على السفر :أحدمها/(4) :وللقرعة طريقان

فإن أراد  ،فأخرج منها واحدة على السفر ،متساوية يف بنادقوجعلها  ،أمسائهن يف رقاع
كل   يثبت يف ،وله أن يقتصر على رقعتني ،السفر باثنتني أخرج رقعة أخرى على السفر

بأن يكتب السفر يف  ،أن خيرج السفر على األمساء :وثانيهما ،اسم منهما اسم اثنتني
فإن خرجت رقعة  ،سم واحدةويدرجها مث خيرج رقعة على ا ،واحلضر يف ثالث ،رقعة

أخرى على اسم  (5)[رقعة]وإن خرجت رقعة من رقاع احلضر أخرج  ،السفر استصحبها
 .(6)وهكذا يفعل حىت خيرج رقعة السفر ،أخرى

وأخرج عليها  ،والسفر يف رقعتني ،فإن كان يسافر باثنتني أثبت احلضر يف رقعتني
أن  (7)[هلن]لكن  ،القرعة هلايقوم مقام خروج  ،ورضاهن بسفر بعضهن معه ،السفر

 .(8)وبعده ،يرجعن قبل سفرها
 .(9)ما مل يتجاوز مسافة القصر :قال املاوردي

                                                           

 (.ان يسفرها(يف نسخة )ز( )1)

 ب/ط(./137انتهاء لوحة )( 2)

 (.16/441(، اجملموع )9/522انظر: البيان للعمراين )( 3)

 [ز/ب/96]انتهاء لوحة ( 4)

 ة )ط(، والصواب إثباته.سقط يف نسخ (5)

 (.8/380الوجيز )انظر: العزيز شرح  (6)

 (، والصواب ما أثبته.هلايف نسخة )ط( ) (7)

 .(16/441، اجملموع )(8/380انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (.9/591انظر: احلاوي )( 9)
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 .(1)مل يلزمه قضاء أيام السفر للمقيمات ،مث إذا سافر بواحدة
  .ورخصة سقوط القضاء بالسفر منوطة بأربعة أوصاف

ولزمه القضاء  ،صىفلو سافر بواحدة بغري قرعة ع ،أن يسافر هبا بقرعة :األول
 .(2)وإن ماتت تعذر القضاء ،للمقيمات من نوبتها إن رجعت معه

وخيلف  ،وحيرم عليه أن ينتقل :قال الغزايل ،أن ال يقصد بسفره النقلة :الثاني
 .(4)يف البسيط أنه شديد الكراهية :وقال ،(3)نسائه

 حاب القول بأنهوقد أطلق األص ،(5)ال ينتهي األمر فيه إىل التحرمي :وقال اإلمام
 .(6)ال جيوز انتهى

 .(7)ويرتكهن ،بأنه جيوز له أن ينتقل :وصرح صاحب التتمة
وال  ،أو يطلقهن ،أو بوكيله ،وينقلهن بنفسه ،أن ال يدعهن :األوىل :وقال غريه

 .(8)فإن فعل عصى ،وال بدوهنا ،جيوز أن يستصحب بعضهن بقرعة
 .(9)ويؤخر أخرى مع وكيله بالقرعة ،أنه جيوز أن يسافر بواحدة معه :وعن البغوي

                                                           

 .(9/522انظر: البيان للعمراين ) (1)

 (.13/336انظر: كفاية النبيه )( 2)

 (.5/112) ظر: الوسيطان (3)

 ( حتقيق عوض احلريب.630)انظر: البسيط ص ( 4)

 (.13/262انظر: هناية املطلب )( 5)

 .حتقيق عوض احلريب (631-630انظر: البسيط ص ) (6)

 ( حتقيق حصة السديس.316انظر: تتمة اإلبانة ص )( 7)

 (.5/671انظر: روضة الطالبني )( 8)

 (.5/545) انظر: التهذيب (9)
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وكالم سليم أيضا  ،وهو يشعر خبالف فيه ،(1)وهو ظاهر املذهب :قال يف التتمة
 .(2)يشعر به

أو يستمر حكمه إىل أن يرجع إىل  ،وهل خيرج عن الظلم بتغيري عزم النقلة
 ؟املخلفات

 .(3)ذكرمها اإلمام :فيه وجهان
لو سافر لغري النقلة  (4)(نعم )كما :رمهاأظه :وجهان ،ويف وجوب القضاء لغريها

 .(6)بالقرعة ال يقضي/(5)سافر أنه إن :والثاين ،بغري القرعة
ال حيتاج فيما إذا أراد أن خيرج بواحدة  :فعلى األول :واحملاملي :قال أبو الفتح

ال  :وعلى الثاين ،ويقضي للبواقي ،وخيرج بأيها شاء ،وأخرى مع وكيله إىل قرعة ،معه
 .(7)احدة إال بالقرعةن ينفرد بو جيوز أ

أن عليه أن يرجع  :وغريه :فقد أطلق الغزايل ،املنتقل عنهولو ترك بعضهن يف البلد 
 .(8)ليسوي بينهن يف األنس يف السفر ؛ليأخذ املتخلفات

                                                           

 ة السديس.حتقيق حص (315-314انظر: تتمة اإلبانة ص ) (1)

 مل أقف عليه، وال عمن نقل عنه.( 2)

 (.13/265انظر: هناية املطلب ) (3)

 سقط يف نسخة )ز(. (4)

 .(ط/أ/138)انتهاء لوحة ( 5)

 .(381-8/380انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)

ن قال هبذا القول العمراين. مل أقف على هذا القول، وال ممن نقل عنهما، لكن مم( 7)
 (.9/524البيان )انظر: 

 (.5/112انظر: الوسيط ) (8)
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أما على هذا ال يشرتط  :وقال ،على وجوب القضاء هلن :وفرع البندنيجي ذلك
فإنا  ،ومع البواقي دونه مل يعترب ،املسري باألوىل شهرا  تساوي املدتني حىت لو أقام يف 

 .(1)نعترب املسافة دون األيام على حسب ما يسري الناس
ومفهوم كالمه أنا إذا مل نوجب قضاء أيام السفر للمخلفات ال يلزمه العود 

 .وليس بواضح ،إليهن
 :وحيث لزمه القضاء ففيما يقضيه أربعة أوجه

 .وإيابا   ،وإقامة ،مجيعها ذهابا   يقضي مدة السفر :أظهرها
 .إنشاء السفر إىل أن يشرع يف العوديقضي من حني  :وثانيها
 .(2)إىل أن يعزم على العود :وثالثها
 ،فلو أعزهلا ،خيمة واحدة (3)(يف)أنه يقضي املدة اليت خالطها فيها  :ورابعها

  .(4)يقض ذلك أو يف مسكن إذا دخل بلد غري مسكنه مل ،وأفردها خبيمة غري خيمته
أنه ال جيوز  :أحدمها :ويف السفر القصري وجهان ،أن يكون السفر طويال   :الثالث

ونسبه  ،والغزايل ،ورجحه اإلمام ،ولو فعل لزمه القضاء ،استصحاب بعضهن فيه بالقرعة
 .(5)إىل العراقيني

 حلقهأو  ،وآخرين أنه كالسفر الطويل ،والبغوي ،وهو األصح عند املتويل :وثانيهما
البالد قضى  (6)ة(وردت)وهو يقتضي أنه لو خرج بواحدة للتفرج  ،جالغزايل بسفر التفر 

                                                           

 .مل أقف على هذا القول، وال ممن نقل عنه (1)

 (.5/671انظر: روضة الطالبني )( 2)

 يف نسخة )ز( )ويف(.( 3)

 .(9/562، حبر املذهب )(9/593انظر: احلاوي ) (4)

 .(5/113سيط )، الو (13/266انظر: هناية املطلب ) (5)

 املخطوط، ومل يتضح يل معناها.كذا يف (  6)
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لتفرج  وكالم الرافعي يقتضي إثبات اخلالف يف السفر القصري مطلقا   ،واحدا   وجها  
 .(2)(1)وغريه

وال يقيم  ،بأن ال يعزم على اإلقامة ،أن يكون حكم السفر مستصحبا   :الرابع
 ،أن السفر ينتهي بأمور العود إىل الوطن ،وقد تقدم يف باب صالة املسافر ،(3)أربعة أيام

وال ينتهي بالبلوغ إىل  ،والبلوغ إىل املقصد الذي عزم على اإلقامة فيه أربعة أيام فصاعدا  
وكذا إذا نوى اإلقامة ، عزم على اإلقامة فيه ما دوهنا على الصحيح/(4) املقصد الذي

 .بعة أيام فصاعدا  أر  ،ببلد يف أثناء طريقه
 (6)فينظر أهو مما يتوقع تنجزه )حلظة(/(5)أن يقيم أربعة أيام لشغل :وثالثها

 ؟يف أربعة أيام (7)[تنجزه]أو مما ال يتوقع  ،وهو عازم على الرحلة مىت تنجز ،فلحظة
 :واألصح يف األوىل ،ويف احلالتني خالف طويل

 .أنه يرتخص إىل مثانية عشر يوما
وعزم على  ،فإذا انتهى إىل مكان ،نه ال يرتخص إذا عرف ذلكأ :الثانيةويف 

وكان قد عزم  ،أو انتهى إىل املقصد ،واخلروج ،اإلقامة فيه أربعة أيام غري يومي الدخول
 .(8)أم ال ،لزمه أن يقضي مدة إقامته سواء قصد االستيطان ،على اإلقامة به هذه املدة

                                                           

، العزيز شرح الوجيز (5/113الوسيط ) (،543-5/542) انظر: التهذيب (1)
(8/381). 

 (5/671وهذا الوجه هو األصح يف املذهب. انظر: روضة الطالبني )( 2)

 انظر: املصدر السابق.( 3)

 .[ز/أ/97]انتهاء لوحة ( 4)

 .(ط/ب/138) انتهاء لوحة( 5)

 نسخة )ز(.سقط يف ( 6)

 يف نسخة )ط( )تنجز(، والصواب ما أثبته.( 7)

 (.5/672انظر: روضة الطالبني )( 8)
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وجه أنه إذا مل يقصد االستيطان ال وفيه  ،يتويف قضاء مدة الرجوع اخلالف اآل
إن  ،وبناه املاوردي على اخلالف يف انعقاد اجلمعة به ،وهو ظاهر النص ،يلزمه القضاء
 .(1)وإال فال ،فإن قلنا ينعقد به لزمه القضاء هنا ،وجبت عليه

 .كما هو يف أصله  ،وهذا البناء يقتضي أن يكون هذا الوجه راجحا عند طائفة
 ،وكتب إليهن ،وأستحضر البواقي ،و عزم على اإلقامة تلك املدةول :فوراينقال ال

 .(2)فيه وجهان ؟فهل حتسب عليه املدة من وقت ما كتب إليهن أو حىت حيضرن
 ،واحدا   ولكن أقام يوما   ،وإن مل يعزم على اإلقامة هذه املدة بعد وصوله املقصد

إذا أقام  (4)[رى أنه ال يرتخصن] (3))كنا(فإن  ،مل يلزمه القضاء :والغزايل :قال اإلمام
 .(5)وغريه ،بالفطر واحدا   يوما  

وامتناع الرخص باليوم الواحد يتصور فيما إذا انتهى إىل مقصده الذي كان على 
وفيما إذا أقام لقضاء شغل لريحتل مىت تنجز فقام بعد  ،عزم اإلقامة به أربعة أيام فصاعدا  

إذا زادت إقامته على يوم  ،م وجوب القضاءويف كالم اإلما :قال الرافعي ،يوماتنجزه 
 .(6)واحد لكن الدعة ال تكاد حتصل به انتهى

 .(8)(مييل)الواحد  (7)(بأن اليوم) :وقد صرح اإلمام
                                                           

 (.594-9/593(، احلاوي )5/207انظر: األم )( 1)

-13/337مل أقف على قول الفوراين لكن ذكر هذا القول غريه. انظر: كفاية النبيه )( 2)
 (.5/544(، التهذيب )338

 )قلنا(.يف نسخة )ز( ( 3)

 (، والصواب ما أثبته.نرتخصيف نسخة )ط( ) (4)

 (.5/113(، الوسيط )13/268) انظر: هناية املطلب (5)

 (.8/382انظر: العزيز شرح الوجيز )( 6)

 (.باليوميف نسخة )ز( ) (7)

 كذا يف النسختني، وهي غري واضحة.(  8)
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واألقرب ما  :قال الرافعي :والثالثة :كاليومني  ،ومقتضاه ثبوت احلكم فيما يقاربه
على مقام  (1)[بلد]قامه يف وزاد م ،ولو جهل بعضهن بالقرعة :أورده البغوي حيث قال

وهو يقتضي التسوية بني ما حنن  ،املسافرين فعليه أن يقضي ما زاد على مقام املسافرين
 .(2)وبني الرتخص بالقصر انتهى ،فيه

 :على أنه ين  حاجته ب  لكن يف انتظار جناز  ،إقامته من غري عزم إقامة وإن طالت
 ؟هل يرتخص أم ال

أنه يرتخص يف هذه  :واألظهر ،ال قضى :ن قلناوإ ،يرتخص مل يقض :فإن قلنا
ال يرتخص يقضي ما زاد على مدة  :ويف التتمة إن قلنا ،/إىل مثانية عشر يوما   (3)احلالة

 .(4)املسافرين
ضاء حاجته مل أنه إذا أقام مدة من غري عزم اإلقامة بعد ق (5)ويف احمليط

بعد  واحدا   لو أقام يوما   :ولعلى ق (7)]فيقضي[ نه ال يرتخصإ :وإن قلنا ،(6)(يقضي)
 .األيام الثالثة
إذا مل  :قال أصحابنا :(8)وقال صاحب الذخائر ،أن تعب السفر باق هنا :والفرق

                                                           

 يف نسخة )ط( )البلد(، والصواب ما أثبته.( 1)

 (.8/382يز شرح الوجيز )انظر: العز  (2)

 أ/ط(./139انتهاء لوحة )( 3)

 (.8/382( حتقيق حصة السديس، العزيز شرح الوجيز )319انظر: تتمة اإلبانة ص )( 4)

 لعله يشري إىل كتاب احمليط يف شرح الوسيط للنيسابوري، وهو غري مطبوع.( 5)

ة جزمه حذف حرف ب )مل(، وعالم كذا يف املخطوط، والصواب )يقض(؛ ألنه جمزوم(  6)
 العلة.

 زيادة يقتضيها السياق.( 7)

جملى بن مجيع بضم اجليم بن جنا بالنون واجليم القاضي املخزومي هو: أبو املعايل، ( 8)
 =ومصنف يف اجلهر بالبسملة ،دب القضاء مساه العمدةأ ، من تصانيفه: الذخائر،األرسويف
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ومنهم من قال ال يقضي وجعله الفوراين  ،يعزم على اإلقامة لكن أقام أربعة أيام يقضي
 .(1)املذهب

 ،ظاهر النص أنه يقضي :قال األصحاب ،واحدا   يقضي فلو أقام يوما   :فإن قلنا
وجب نمل نوجب قضاء مدة اإلقامة يف هذه احلالة أن ال  (2)(ن)إوالقياس  :قال الرافعي

 .(3)وإن أوجبناه ففي قضائها الوجهان السابقان ،قضاء مدة الرجوع
 فروع 

 ،إقامة أربعة أيام فصاعدا   واحدة بقرعة ناويا  ب ،مكان حلاجة إذا سافر إىل :األول
مدة  (6)(وأن) (5))أن مدة الذهاب ال تقضى( ،(4)واخلروج فقد تقدم ،لدخولغري يومي ا

 .اإلقامة تقضى على املذهب
 :ويف قضاء مدة الرجوع ثالثة أوجه

 .أهنا ال تقضى :أشبهها
 .(7)أهنا تقضى :وثانيها

                                                                                                                                                             

(، 7/277ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )550)سنة . تويف مصنف يف املسألة السرجييةو =
 (.1/321طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.13/337انظر: كفاية النبيه )( 1)

 يف نسخة )ز( )أنا إن(.( 2)

 (.8/382العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 3)

 .255انظر: ص ( 4)

 سقط يف نسخة )ز(.( 5)

 ن(.أ نسخة )ز( )يف (6)

 (.383-8/382( انظر: العزيز شرح الوجيز )7)
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 ،فتعداه وراجعا   إىل موضع معلوم ذاهبا   ،ونظري املسألة ما إذا استعار دابة لريكبها
 ؟أن يركبها يف الرجوعهل له 

 .(1)وإن مل ينهض بعد ،أنه ال يقضي من حني عزم على الرجوع :والثالث
 ،و مرتب عليهه :وقيل ،فيما إذا سافر بواحدة بغري قرعة ،األوجه (2)(نظريه)ويف 
مث عزم على  ،املسألة فيما إذا سافر للتجارة (3)الزازوصور الشيخ أبو الفرج  :قال الرافعي
 .(4)والرافعي مل يذكر غريمها :أي األولني ،وحكى فيها الوجهني ،ةإقامة النقل

مث أنشأ  ،أما إذا عزم على اإلقامة ،ورده عليه ،عن الفوراين :واإلمام روى الثالث
فإن قلنا أيام رجوعه إىل الوطن يقضيه  :قال اإلمام ،وطنه (5)ر ال يف صوبآخ سفرا  

وإن كان  ،له هذا السفر اآلن قضى هذه افإن كان قد بد ،وإن قلنا ال (6)،فكذلك هذه
وجيوز  ،واألوجه خالفه ،واملنقول أنه ال يقضي ،احتمال (7)(القضاء)ففي  :قصده أوال  

نية السفر  وبني أن يكون مستدميا   ،تبدو له فيعودمث  ،أن يفصل بني أن يقطع نية السفر

                                                           

 (.13/336انظر: كفاية النبيه )( 1)

 يف نسخة )ز( )الضمان(.( 2)

عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن هو: أبو الفرج، ( 3)
ه(، تويف 431مالء، ولد سنة )، من تصانيفه: التعليقة، اإلأمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن زاز

(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 5/101) طبقات الشافعية للسبكيه(. انظر: 494سنة )
(1/266.) 

 (.8/382انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.1/71أي: جهة أو ناحية. انظر: تاج العروس )( 5)

 ب/ز[./97انتهاء لوحة ]( 6)

 يف نسخة )ز( )نظري(. (7)



   

 

 القسم والنشور للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

261 

 ، اإلثباتعامان يف :وجهان ،ويتحصل منه أوجه ،لكن نوى إقامة أيام ،األقصى
 .(1)ووجه مفصل ،والنفي

 ،(2)عليه أول سفره واملذكور يف التتمة أنه ال يقضي إذا مل يكن عازما  
ال يقضي  :وحيتمل أن يقال ،يف فتاويه حيتمل أن يكون على الوجهني :البغوي/(3)وقال

 .(4)يقضي وإن خلفها يف البلد :وحيتمل أن يقال ،إال ما فات عندها
فلو ظلم  ،فعليه التسوية بينهما يف السفر ،اثنتني بالقرعة لو استصحب :الثاني

يف احلضر من نوبة اليت ظلم فإن مل يتفق قضاه  ،احدامها باألخرى قضى هلا يف السفر
 ،لزمه أن يسوي بينهما ،وأخرى بغري قرعة ،ولو استصحب واحدة بقرعة ،هبا خاصة

وخيتص مدة  ،رعة خاصةفإذا رجع قضى ملن خلفها من نوبة اليت استصحبها بغري ق
ولو أراد أن خيلف واحدة من  إذا مل يكن معها غريها ،السفر باملستصحبة بالقرعة

 .(5)وال جيوز بدوهنا، قرعة يف بعض املنازل جاز بالقرعةالاملستصحبتني ب
 ،ولو نكح يف الطريق جديدة ،إذا كان آمنا   ،وله أن خيلفهما معا فيه بغري قرعة

مث يسوي بينها وبني اليت خرجت  ،أو السبع ،من الثالث واستصحبها خصها حبقها
انت إحدى املستصحبتني و كذا لو ك ،ومل يلزمه القضاء للمخلفة ما دام مسافرا   ،معه

وال يقضي ملن خلف  ،مث يسوي بني املستصحبتني ،جديدة مل يقض حق زفافها قضاه
مل يلزمه القضاء مث نكح جديدة يف الطريق  ،وكذا لو خرج وحده ،ما دام مسافرا  

أو أقام أياما فيقضي ما وراء  ،أما لو نوى اإلقامة يف موضع ،للباقيات يف مدة السفر

                                                           

يه: الوجه الثالث مل يروه عن الفوراين، بل أطلق القول مث رّد عليه. انظر: هناية تنب( 1)
 (.266-13/264املطلب )

 ( حتقيق حصة السديس.320-319انظر: تتمة اإلبانة ص )( 2)

 ب/ط(./139انتهاء لوحة )( 3)

 (.288فتاوى البغوي ص )انظر: ( 4)

 .(9/522عمراين )، البيان لل(8/384انظر: العزيز شرح الوجيز ) (5)
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 .(1)ويف قضاء مدة الرجوع الوجهان ،حق الزفاف من أيام اإلقامة
وأراد السفر أقرع  ،فنكح جديدتني وزفتا إليه يف وقت واحد ،حتته امرأتان :الثالث

وإن كان حق الزفاف مقدما يف  ،قراع باجلديدتنياإلوليس له ختصيص  ،بني األربع
 .اإلقامة

وأراد  ،فتزوج يف الطريق ،على أنه إذا سافر بإحدى امرأتيه بالقرعة ويؤيده نصه
 فتواستو  ،فإن خرج على اجلديدة سافر هبا ،أنه يقرع بينهما (2)[إحدامها]استصحاب 

فإذا حضر قضى للجديدة  ،وإن خرجت على القدمية سافر هبا ،حق الزفاف يف السفر
 .(3)انتهى ،قسمها يف السفر

 ،اجلديدتني سافر هبا (4)[إلحدى]فإن خرجت القرعة  ،بعفإذا أقرع بني األر 
فهل يقضي  ،فإذا عاد إىل الوطن ،إن مل ينقص عنها واندرج حق زفافها يف أيام السفر

 ؟للجديدة املخلفة حق الزفاف من الثالث أو السبع
وابن أيب  :قول أيب إسحاق :وأظهرمها ،البن سريج :حدمهاأ /(5):فيه وجهان

 .(6)احلكم لو مل يكن حتته غري اجلديدتني ،وكذا ،نعم :هريرة
 ،كما لو رجع بعد ثالثة أيام  ،ولو رجع قبل انقضاء مدة الزفاف يف السفر

ويبيت عند  ،يكمل للمستصحبة السبع :على األول :قال ابن كج ،والزوجتان بكران
مث يويف  ،يكمل هلا السبع :وعلى الثاين ،ويبطل ما جرى يف السفر ،ربعا  األخرى أ

                                                           

(، واملذهب عدم 5/673روضة الطالبني ) (،8/384انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.6/388) هناية احملتاج (،7/452(، حتفة احملتاج )225القضاء. انظر: منهاج الطالبني ص )

 أحدمها(، والصواب ما أثبته.يف نسخة )ط( )( 2)

 مل أقف عليه.( 3)

 والصواب ما أثبته.(، ألحديف نسخة )ط( ) (4)

 أ/ط(./140انتهاء لوحة )( 5)

 (.5/673روضة الطالبني )انظر:  (6)
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 .(1)األخرى سبعا  
فسافر هبا وىف عند رجوعه حق  ،وإن خرجت القرعة لواحدة من القدميتني

 .(2)نص عليه ،اجلديدتني
وسافر  ،وكذا احلكم لو نكح جديدة على قدمية ،اآلخر (3)[الوجه] فيهوجييء 

 ،وىف اجلديدة عند رجوعه ،بواحدة بالقرعة فإن سافر بالقدمية]فاف قبل إيفاء حق الز 
ويفارق اندراج حق الزفاف  ،يف أيام السفر (4)[وإن سافر باجلديدة اندرج حق الزفاف

ال يندرج حق القضاء يف أيام  ،مث سافر باملظلومة بالقرعة ،ما إذا ظلم واحدة ،هنا
 .(5)باق قطعا فإن مل تكن اجلديدة زفت إليه فحقها ،السفر

ومل يوفها حق  ،مث نكح جديدة يف السفر ،بالقرعة سافر بأحد أزواجه :الرابع
 (7)(يقضي)وعاد إىل البلد قبل أن  ،ظلما   سبعا   (6)(القدمية)بل بات عند  ،الزفاف

 ،واجلديدة ،مث يدور على املخلفات] (8)، ]فيوفيها حق الزفاف[للجديدة حق الزفاف
وذلك بأن يبيت  ،االيت ظلمها هب ،من نوبة القدمية (9)ف[فاويقضي للجديدة حق الز 

وهكذا يفعل حىت يكمل هلا  ،وعند اجلديدة ليلتني ،عند كل واحدة من املخلفتني ليلة

                                                           

 انظر: املصدر السابق.( 1)

 (.5/207انظر: األم للشافعي )( 2)

 يف نسخة )ط( )النص(، والصواب ما أثبته.( 3)

 يف نسخة )ط(، والصواب إثباته.سقط ( 4)

 (.3/238املطالب )(، أسىن 8/385نظر: العزيز شرح الوجيز )ا (5)

 يف نسخة )ز( )القيمة(.( 6)

 زيادة )قضى( يف نسخة )ز(، والزيادة ال تصح الستقامة الكالم. (7)

 زيادة يقتضيها سياق الكالم.( 8)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته. (9)
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بل بات  ،ومل يوفها حق الزفاف ،وكذا احلكم لو نكح جديدة على ثالث (1)،سبع ليال
وعلى  ،وجيعل الدور عليها ،فيوفيها حقها ،عند واحدة من الثالث عشر ليال ظلما  

 .(2)املظلومتني بأن يبيت عندها ليلتني حىت يتم لكل واحدة عشرا  
فهل له أن يسافر بواحدة من اإلماء  ،وله إماء ،لو كان حتته زوجتان :الخامس

 .(3)وهو قياس الباب ،نعم :وقال أبو إسحاق ،ال :قال ابن أيب هريرة ؟من غري قرعة
  

                                                           

 أ/ز[./98انتهاء لوحة ]( 1)

 .(291فتاوى البغوي ص )(، 8/386انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.13/351، كفاية النبيه )(3/238انظر: أسىن املطالب ) (3)
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 :بين الزوجينالشقاق  :الفصل السادس
وقد يشكل احلال فال  ،وقد يكون من الرجل ،والشقاق بينهما قد يكون من املرأة

 .وقد يكون من كل واحد منهما ،أو منها ،يعلم أنه منه
فالنشوز الشرعي أن متنع الزوج  ،بالنشوز ،أن يكون منها :الحالة األولى
 عليه حبيث حيتاج يف ردها (1)[وتعصي] ،عن حد الدالل خارجا   االستمتاع هبا امتناعا  
وليس من النشوز  ،ومتتنع عن مساكنته ،أو خترج عن مسكنه ،إىل الطاعة إىل تعب

ستحق وت ،به/(3)لكن تأمث ،للناس وحنوه (2)(ونكايته) ،ة باللسانءوبذا ،ه بالشتمؤ إيذا
 :فيه وجهان ؟أو يرفع األمر إىل احلاكم ،دهبا بنفسهؤ وهل له أن ي ،التأديب عليه

 .(4)أن له ذلك :ماأصحه
 .التحرمي :األول ،وللنشوز ثالثة أحكام

وآلة  ،والسكىن ،والكسوة ،من النفقة(5)[بالتمكني]سقوط ما يتعلق  :وثانيها
 .والقسم ،وحنوها ،التنظيف

 .(6)تسلط زوجها على ضرهبا :وثالثها
 (7)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) :قال اهلل تعاىل

 :واختلف األصحاب فيها على طرق

                                                           

 (، والصواب ما أثبته.تعيايف نسخة )ط( ) (1)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )ونكايتها(.(  2)

 ب/ط(./140)انتهاء لوحة ( 3)

 (.5/677،674(، روضة الطالبني )596-9/595انظر: احلاوي )( 4)

 لصواب ما أثبته.(، وابالتمكن)يف نسخة )ط( ( 5)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب إثباته. (6)

 (.35سورة النساء آية )( 7)
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  ،وأن يفرق بينها على حسب اجتهاده]أن جيمع بينها  (1)[للزوج]أن  :أحدها
أنه إن حتقق  :وثانيهاأو خافه، سواء حتقق النشوز التعزيرات كما جيتهد احلاكم يف 

فثالثة  ،إن حتقق النشوز :وثالثها ،وإن خافه اقتصر على الوعظ ،فاحلكم كذلك ،النشوز
أهنا على  :والثالث ،وال جيمع ،(3)(بينهما) يتخري :والثاين (2)[جيمع بينها :أحدها :أقوال

 واختاره :ورابعها (4)،فإن مل تنزجر ضرهبا ،فإن مل تتعظ هجرها ،الرتتيب فيعظها أوال
 ،ومهاجرة املضجع مل جيز له الضرب ،أنه إن غلب على ظنه أهنا تنزجر بالوعظ :الغزايل

 .(5)وإن علم أهنا ال تنزجر هبما فله الضرب ابتداء
  :وهو املذهب أن لتعديها ثالث مراتب :اوخامسه

 ،وإظهار الكراهة ،والتعيب ،أن يوجد منها أمارات النشوز فعال باإلعراض :األوىل
والقبيح بعد ما عهد منها  ،بأن جتيبه بالكالم اخلشن أو قوال   ،د منها خالفهابعد ما عه

  .(6)والضرب ،فيقتصر على الوعظ دون اهلجر ،خالفه
ويف  ،واملهاجرة يف املضجع ،فله الوعظ ،حقق النشوز منها مرة واحدةأن يت :الثانية

 .(7)والرافعي :واحملاملي :واختاره الشيخ أبو حامد ،ال جيوز :أحدمها :الضرب قوالن
 ،وابن الصباغ ،واختاره الشيخان أبو إسحاق الشريازي ،له ضرهبا :وثانيهما

  .(8)والنووي

                                                           

 (، والصواب ما أثبته.لألصحابيف نسخة )ط( ) (1)

 .(4/106هجي )الفقه املن (5/114انظر: الوسيط ) (2)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )بينها( إلستقامة الكالم.(  3)

 .(8/388) انظر: العزيز شرح الوجيز (4)

 (.5/114انظر: الوسيط )( 5)

 (.7/454(، حتفة احملتاج )9/528(، البيان للعمراين )170انظر: التنبيه ص )( 6)

 (. 320، احملرر للرافعي ص )(8/388العزيز شرح الوجيز ) انظر: (7)

 (.5/676انظر: روضة الطالبني )( 8)
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 .(1)فله الثالثة بال خالفرار والتكرار صالثالثة أن حيصل اإل
حذري اتق اهلل يف حقي الواجب عليك وا :ويقول ،والوعظ أن خيوفها باهلل تعاىل

 ،وحق القسم ،والكسوة ،ويعرفها أن النشوز حرام مسقط للنفقة ،(2)عقوبته برتكه
 :واهلجران

قال الروياين ويف ضمن  .وله أثر ظاهر يف تأديب النساء ،أن يهجرها يف املضجع
 .(3)هنا فيه اهلجران يف الكالمهجرا

وإن أراد  ،إن أراد باالمتناع من الكالم يف تلك احلالة فقريب :قال الرافعي 
ومراده  :قلت (4)واملشهور املنع من اهلجران يف الكالم مطلقا   ،االمتناع املطلق فهو غريب

 .(5)الصحيح األول :وقال ،عن بعض األصحاب امتناعه مطلقا   فإنه حكى :األول
عن الكالم ال أرى به بأسا  االمتناع :عن الشافعي أنه قال :وحكى املاوردي

على ثالثة /(6)وإن مل تتضمنه فهو من الزواجر لكنه ال يزيد فيه ،فكأنه يرى أن اآلية
 .(7)أيام

يف أن اهلجران يف الكالم  ،عما علق عن اإلمام رواية وجهني :وحكى الرافعي
إذا كلمته  ،عندي أنه ال حيرم االمتناع منه ابتداء نعم الذي :وأنه قال ،أو مكروه ،حمرم

وملن ذهب إىل التحرمي أن  :قال الرافعي ،واجلواب عنه ،فعليه أن جييب كابتداء السالم
 ،وجيوز أن حيرم إذا قصد اهلجران ،يقول االمتناع من الكالم ال حيرم على قصد اهلجران

                                                           

 .(16/445موع )(، اجمل2/486، املهذب )(5/676انظر: روضة الطالبني ) (1)

 (.7/454حتفة احملتاج )انظر:  (2)

 (.9/566انظر: حبر املذهب )( 3)

 (.8/386انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 تصحيح الرافعي مل أقف عليه.( 5)

 أ/ط(./141انتهاء لوحة )( 6)

 (.9/598انظر: احلاوي )( 7)
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وإن كان ال حيرم لو امتنع ال على  ،رمأال ترى أن الشيء الذي مينع على قصد احلداد حي
 :قال الرافعي ،فإن فعل أمث ،ال يزيد يف هجراهنا على ثالث :وقال الشافعي ،هذا القصد

 .(3)(2)]وتأثيم فيما زاد عليه[ (1)فيه ترخيص يف اهلجران يف الكالم يف الثالث
 فإن كان لعذر بأن كان ،هذا يف اهلجران يف غري عذر شرعي :قال األصحاب

أو  ،أو كان فيه سالمة لدين املهاجر ،أو حنومها ،أو فسق ،هجور مذموم احلال لبدعةامل
 ،وعليه حيمل ما ثبت من هجره عليه السالم كعب بن مالك ،املهجور فال حيرم

وما جاء من هجران السلف بعضهم  ،وهنيه عليه السالم عن كالمهم ،(4)وصاحبيه
 .(6))5(لبعض

 .(7)وال مدميا   مربحا   عي ال يضرهبا ضربا  الشافوأما الضرب فقد قال 
                                                           

 ب/ز[./98انتهاء لوحة ]( 1)

 ملصدر.سقط من املخطوط، أكملته من ا( 2)

 (.387-8/386انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)

واحلديث ثابت يف الصحيحني، أخرجه البخاري يف صحيحه، باب: حديث كعب بن ( 4)
(، وأخرجه مسلم يف صحيحه، باب: حديث توبة كعب بن 4418)(، برقم 60/3مالك، )

 (.2769( برقم )4/2120مالك وصاحبيه، )

قال: رأى عبد اهلل بن املغفل رجال من أصحابه حيث ، ابن بريدة ومن ذلك: ما رواه( 5)
ينهى  -أو قال  -فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يكره »خيذف، فقال له: ال ختذف، 

، مث «ذف، فإنه ال يصطاد به الصيد، وال ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن، ويفقأ العنيعن اخل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن أخربك أن »رآه بعد ذلك خيذف، فقال له: 

اخلذف  أخرجه البخاري يف صحيحه، باب:. «اخلذف مث أراك ختذف، ال أكلمك كلمة كذا وكذا
إباحة ما يستعان به على  وأخرجه مسلم يف صحيحه، باب:(، 5479(، برقم )7/86) والبندقة،
 (.1954(، برقم )3/1547الصيد )

 (. 382(، كفاية األخيار ص )676-5/675طالبني )انظر: روضة ال( 6)

 (.5/208انظر: األم )( 7)
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 .(1)زاد املاوردي وال مزمنا  
واملدمي  ،أو عضو ،والضرب املربح الذي خيشى منه تلف نفس ،ويتوقى الوجه

وهنى  ،واملزمن الذي يعطل أحد األعضاء ،الذي خيرج الدم ملواالته على موضع واحد
وسيأيت يف  ،غ به أدىن احلدود يبلوتأديب ال ،وهو ضرب تعزير ،عن الضرب يف وجه

 .(2)بابه
وال  ،ال بسياط ،أو بيده ،ويضرهبا مبنديل ملفوف :قال أصحابنا :قال الروياين

له أن يضرب  (3)[الويل]فإن  ،وال يضرهبا خبالف الويل ،أن يعفو عنها :واألوىل ،بعصى
 .(4) ا  بل جيب يف الصالة يف وجه إذا بلغ عشر  ،الصيب تأديبا  

ولو  :قال اإلمام ،أو منفعة ضمنه ،أو عضو ،فساد روح ضرهبا إىلولو أفضى  
على اجلاين  ودام ضمنه لكن لو زال فقد يوجب بذلك شيئا   :حصل منه شيء يف البدن

ادت مت ولو :قال ،والوجه هنا القطع بأنه ال جيب شيء على الزوج ،على وجه بعيد
 .(5)يربح هبا وكانت ال تنكف إال بالضرب املربح فليس له أن ،املرأة

 ،واملعانقة ،كالقبلة  ،وله ضرهبا إذا منعته مما عدا اجلماع من االستمتاعات
أهنا  :أصحهما على ما ذكره النووي /(6):نفقتها بذلك وجهان ويف سقوط ،واملضاجعة

 .(7)دون هنار وهو خمرج على اخلالف فيما إذا سلم األمة سيدها ليال   ،تسقط

                                                           

 (.9/598انظر: احلاوي ) (1)

 (.599-9/598) املصدر السابقانظر:  (2)

 (، والصواب ما أثبته.األوىلنسخة )ط( )يف  (3)

 (.6/390(، هناية احملتاج )7/455انظر: حتفة احملتاج )( 4)

 (.13/278انظر: هناية املطلب )( 5)

 ب/ط(./141انتهاء لوحة)( 6)

 .(5/677انظر: روضة الطالبني ) (7)
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وفيه  (1)هنا الوجه الثالث هناك وهو تشطري النفقة أنه ال جييء :وأشار الرافعي
أو تسرى  ،إن كان تزوج عليها :مثل ،وإن كان الشقاق بينهما ألمر مباح للزوج ،نظر

  .وهنيت عن الشقاق ،عرفت أن ذلك مباح
من حقها  فإن كان مينعها شيئا   ،أن يعرف أن التعدي من الزوج :الحالة الثانية

 ،وإن كان يضرهبا بال سبب ،قسم الزمه احلاكم توفيتهو  ،وكسوة ،كنفقة  ،الواجب
 ،(2)فإن عاد عزره ،هناه عن العود إىل مثله :قال املتويل ،ويسيء خلقه عليها ،ويؤذيها

يسكنهما احلاكم إىل جنب ثقة يطلعه على  :وغريمها :وابن الصباغ :ليوقال احملام
 :قال الرافعي (3)ا )مجيعا(وكذا لو علم أن التعدي منهم ،ومينعه من التعدي ،حاهلما

 .(4)ومل يتعرضوا للحيلولة ،والكالمان متقاربان
إذا حتقق إضراره هبا منعناه  :وقال اإلمام ،(5)باملنع منها: وصرح الروياين :قلت

 فإن كان جيوز أن ال يأمن أن يضرهبا ضربا   ،واستوفينا ما ميتنع عنه من احلقوق ،منها
 ،وتابعه الغزايل، فأما الزام الطالق فال ،حول بينهمافي ،قد يفضي إىل هالكها مربحا  

مل يبدر منه  وال جتوز احليلولة مبجرد الظن إذا ،وال يشرتط أن يتحقق القاضي ذلك :قال
وإذا أحال بينهما ال يردها  ،وعلنا   ،بل إذا ظن أذاه هلا أمر احلاكم أن يراقبها سرا   ،بادره

ويوكل به يف  ،بل خيترب ،وذلك ال يتبني بقوله ،هويظهر عاطفت ،(6)عليه حىت تلني عريكته
                                                           

 (.8/389انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)

حتفة احملتاج ( حتقيق حصة السديس، وهو املذهب. انظر: 332تتمة اإلبانة ص )( 2)
 .(6/392(، هناية احملتاج )7/456)

 سقط يف نسخة )ز(.( 3)

 (.354-13/353(، كفاية النبيه )390-8/389ز )انظر: العزيز شرح الوجي (4)

 مل أقف عليه، وال عمن نقل عنه.( 5)

ن لني العريكة إذا كان سلسا مطاوعا منقادا قليل اخلالف العريكة: الطبيعة، يقال: فال (6)
(، مجهرة اللغة 10/466. انظر: لسان العرب )والنفور. ورجل لني العريكة أي لني اخللق

(2/770.) 
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فإذا غلب على الظن أنه مأمون يف حقها ردت  ،السر من يبحث عن مكنون ضمريه
 .(1)وغريه من األمور الباطنة املتعلقة بالنفي ،وهو يضاهي البحث عن اإلعسار ،إليه

 .(2)وشبهه الغزايل باسترباء الفاسق بعد ظهور التوبة
أو يهم  ،وال يدعوها إىل فراشه ،أو كرب ،ملرض ،يكره صحبتها ولو كان الزوج

 ،ا من القسموتستعطفه برتك بعض حقه ،وينبغي أن تسرتضيه ،بطالقها فال شيء عليه
وتشكوه ينبغي أن يربها  ،وكذا إن كانت الزوجة تكره زوجها النفقة (3)[أو] ،أو الكسوة

 .(5)وصرح املتويل باستحبابه ،(4)بشيء يطيب به قلبها
وينسب   ،فال يعرف املتعدي منهما ،أن يشكل األمر على احلاكم :الحالة الثالثة

فيتعرف حاهلما من ثقة  ،اآلخر /(6)والعشرة إىل ،وسوء اخللق ،كل واحد منهما التعدي
ويأمره  ،ثقة (8)(جنب)أسكنهما إىل  (7)[يكن]فإن مل  ،يسكن جبوارمها خبري حباهلما

قال  ،فإذا بان له الظامل منهما منعه من الظلم ،هبا ويعرفه ،بالفحص عن حاهلما
 .(9)عن شبهة صفووال ي ،تفاء بقول عدلوظاهره االك :الرافعي

                                                           

 .(5/115، الوسيط )(13/280: هناية املطلب )نظرا (1)

 (.5/115انظر: الوسيط ) (2)

 أثبته.(، والصواب ما ويف نسخة )ط( ) (3)

 (.5/677روضة الطالبني ) انظر:( 4)

 ( حتقيق حصة السديس.333انظر: تتمة اإلبانة ص )( 5)

 أ/ط(./142انتهاء لوحة )( 6)

 (، والصواب ما أثبته.يسكنيف نسخة )ط( ) (7)

 يف نسخة )ز( )جنب(.( 8)

 (.7/456(، حتفة احملتاج )8/390انظر: العزيز شرح الوجيز )( 9)
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الثقات ليمنعوه من  (2)(1)جنب()أسكنهما إىل  ،وكذا لو ظهر للحاكم أنه يضرهبا
 ،كان له ذلك  :قال الشافعي رضي اهلل عنه ،فإن أراد السفر ،وال حيول بينهما ،ظلمها

حىت جيري األمر على واجبه يف  ،ويكتب احلاكم إىل حاكم البلد الذي سافر إليه باحلال
والتضارب بعث  ،واستمر احلال على السباب الفاحش ،فإن اشتد الشقاق ،حقها

 ،لينظر يف أمر الزوجني باإلصالح ،وحكما من أهلها ،احلاكم حكما من أهل الزوج
 (3).الحوالتفريق إن مل يكن احلال قابال لإلص

وهل مها  (4):األول :أظهرمها :فيه وجهان ؟أو مستحب ،وهل بعثهما واجب
 :أصحهما :فيه قوالن ؟أو حاكمان من جهة احلاكم ،وكيالن من جهة الزوجني

يتوقف تصرف كل واحد من  :فعلى األول ،(6)وصحح صاحب املهذب الثاين :(5)األول
فيوكل الزوج احلكم الذي هو  ،لهويعترب ما يفع ،احلكمني على إذن من هو من جهته

 ،وتوكل الذي هو من أهلها يف بذل العوض ،وقبول العوض يف اخللع ،من أهله بالطالق
ومل يتفقا مل يرتكهما يف  ،فإن مل يرضيا ،وال جيوز بعثهما إال برضامها ،وقبول الطالق

ا حلف فإذ ،واليمني ،ويطالب بإقامة البينة ،بل يأمر كل منهما بالدعوى ،تخاصمال
 .(7)واستوىف حق املظلوم ،أدب القاضي الظامل

ولو غابا ومها جمتمعان يف  ،أو سكت جاز هلما التصرف ،ولو غاب أحد الزوجني
وعلى   ،والطالق جلواز أن يكونا اصطلحا يف الغيبة ،الغيبة مل جيز للحكمان اخللع

                                                           

 )ز( )جنب(.يف نسخة  (1)

 أ/ز[./99انتهاء لوحة ]( 2)

، أسىن املطالب (8/390العزيز شرح الوجيز )(، 13/354انظر: كفاية النبيه )( 3)
(3/240.) 

 (.429-4/428اج )(، مغين احملت7/457انظر: حتفة احملتاج )( 4)

 انظر: املصادر السابقة.( 5)

 .(8/391لعزيز شرح الوجيز )انظر: ا (6)

 (.4/226(، الغرر البهية )392-8/391العزيز شرح الوجيز )انظر:  (7)
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وقعاه بعد اإليقاع على وإذا رأيا اخللع أ ،الزوجني يف البعث اال يشرتط رض :القول الثاين
وإن رأى حكم الرجل الطالق بغري عوض مصلحة طلق  ،وعدد الطالق ،العوض

الشقاق زاد حىت  فإن راجعها الزوج واستمرا عل ،وال يزيد على طلقة (1))مستندا  به(
 ،حكمها املال وبذل ،وساعده عليه حكم املرأة ختالعا ،وإن رأى اخللع ،يستويف الثالث

 .(2)مل يرض الزوجانوإن  ،ويلزمها
 ،ففي جواز التفريق ،سكت/(3)أو  ،ولو غاب أحد الزوجني بعد بعث احلكمني

 .(4)هذه الطريقة املشهورة ،املنع :أصحهما :وجهان
لقطع بأن الفرقة ال ا ،(5)سلمة وابن ،عن ابن سريج :أخريان أحدمها :وفيه طريقان

  .حلكمني على رضامهاوالقوالن يف توقف بعث ا ،(6)الزوجني اتنفذ إال برض
 ،القطع بأن بعث احلكمني ال يتوقف على رضامها :عن أيب إسحاق :الثانية

 .(7)يف نفوذ الفرقة بغري إذهنما :والقوالن
إال أن يأذن  :قال املاوردي ،ولو رأى احلكمان فسخ النكاح بغري طالق مل جيز

أخص بالفسخ منه ألن احلاكم  ،فيجوز على القول بأهنما حكمان ،هلما احلاكم فيه

                                                           

 كذا يف النسختني، ومل يتضح يل معناها.(  1)

 .(9/606، احلاوي )(8/392انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 ب/ط(./142انتهاء لوحة )( 3)

 (.5/679انظر: روضة الطالبني )( 4)

، بن سلمة الضيب البغدادي حممد بن املفضل بن سلمة بن عاصمهو: أبو الطيب، ( 5)
(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 11/223ه(. انظر: سري أعالم النبالء )308تويف سنة )

(1/102.) 

 (.8/392انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.13/356ة النبيه )انظر: كفاي( 7)
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على القول بأهنما وكيالن، وإن أذن الزوجان هلما فيه إذ ال ميلكانه وال جيوز  ،بالطالق
 .)2((1)إال )بعيب(

فاخللع قبل  ،هتج ن  وبيّـ  ،وإن أذن يف اخللع على شرط أن يأخذ ماله يف يدها من املال
 .(3)هتج ن  وبيّـ  ،وكذا إذا أذنت حبكمها يف االفتداء بشرط أخذ ماهلا منه ،أخذه باطل

وخذ مايل  ،وخالعها بكذا ،بل قال طلقها ،ولو مل يعلق أحد األمرين باآلخر
ولو رأيا أن ترتك املرأة بعض حقها من  ذ،عندها ففعل احلكم أحدمها دون اآلخر نف

أو  ،أو التزوج ،أو أن يلتزم الرجل ترك التسري عليها ،أو القسم ،والكسوة ،النفقة
وليس ألحد احلكمني  ،مل يلزم ذلك بال خالف ،متها يف منزهلاأو إقا ،املسافرة هبا

 وعن طلب صاحبه قطعا سواء كان متعلقا   ،استيفاء ما ألحدمها يف جهة اآلخر
 .(4)أو ال ،والنفقة ،كاملهر  ،بالنكاح

وكذلك  ،وما فيه رغبته ،ويعلم ما يف نفسه ،ي أن خيلو حكم الرجل بالرجلوينبغ
ويعرف كل من احلكمني اآلخر مبا عرفه من حال  ،وجيتمعان ،يفعل حكم املرأة باملرأة

وإن اختلفا رأيهما بعث احلاكم إليهما حكمني  ،ويفعالن ما يريانه صوابا   ،صاحبه
 .(5)حىت يتفقا على شيء ،آخرين

 .(6)فيعمل بقوهلما ،ليوافق رأيه رأي أحدمها واحدا   عث حكما  يب :وقيل

                                                           

 يف نسخة )ز( )بتعيب(.( 1)

 (.9/606احلاوي )انظر:  (2)

 (.4/429احملتاج )انظر: مغين ( 3)

(، 679-5/678(، روضة الطالبني )393-8/392انظر: العزيز شرح الوجيز )( 4)
 (.7/424النجم الوهاج )

 (.13/355، كفاية النبيه )(8/393انظر: العزيز شرح الوجيز ) (5)

 مل أعثر على هذا القول.( 6)
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التفريق ففرق بعد تفرقته إن جوزنا االقتصار أحدمها  (1)(رأ)إن  :وقال احلناطي
 .(2)على حكم واحد

 ،فعلى كال القولني يشرتط فيهما البلوغ ،وأما الصفة املشروطة يف احلكمني
 .(4)إىل املصاحل يف ما بعثا فيه (3)(وإهدائه) ،والعقل

وال يشرتط فيهما منصب  ،اشرتطت قطعا   ،فإن قلنا أهنما حكمان ،العدالة وأما
يف  (6)وكذلك كل أمر جيري تفويضه القضاة ،بل العلم حبكم ما بعثا فيه ،(5)(تهادلالج)

 :قال ،تشرتط أيضا   /(7)أهنا :أصحهما :فوجهان ،هنما وكيالنإ :وإن قلنا ،اآلحاد
 .(8)واإلسالم ،وجيري اخلالف على هذا القول يف احلرية ،بعضهم

 .(9)فأطلق العمراين القول باشرتاطها ،الذكورة وأما
فال  (10)(وكيالن)وإن جعلنامها  ،أنا إن جعلنامها حكمني اشرتطت :وعن احلناطي

ل املرأة ينبنيان على صحة توكي :م الرجل وجهانك  ويف ح  ، (11)م املرأةك  )يف ح   ،يشرتط

                                                           

 كذا يف املخطوط، والصواب )رأى(؛ لعدم وجود جازم.(  1)

 (.13/356فاية النبيه )ك  انظر: (2)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )واهتداؤه(؛ ليستقيم املعىن.(  3)

 (.6/392(، هناية احملتاج )4/429انظر: مغين احملتاج )( 4)

 الجتهاد(.كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )ا(  5)

 ب/ز[/99انتهاء لوحة]( 6)

 أ/ط(./143انتهاء لوحة )( 7)

 ،(8/392الوجيز )انظر: العزيز شرح  (8)

 (.9/534انظر: البيان للعمراين )( 9)

 كذا يف املخطوط، والصواب )وكيلني(؛ ألنه مفعول ثاين ل )جعل( منصوب بالياء.(  10)

 (.13/357، كفاية النبيه )(5/679)انظر: روضة الطالبني ( 11)
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 ،من أهل الزوجني (3)(يكونا)يشرتط أن  (2)(ال) (1)وعلى كال القولني( ،يف الطالق
 .(4)األهل أوىل لكن ،وجيوز أن يكونا أجنبيني

 .(5)فإنه صرح باإلمجاع على األول ،وفيه نظر ،أنه يشرتط :وعن اإلمام
ولو كان  ،(6)فاألقرب ،فإن مل جيد احلاكم من أهلهما بعث من اجلريان األقرب

جواب  :وأما العدد ففي اشرتاطه وجهان ،احلاكم قريب أحدمها فله أن يذهب بنفسه
ويشبه أن يقال إن جعلناه  :قال الرافعي ،(7)رتطأنه يش ،واملتويل ،القاضي ابن كج

إال يف اخللع فيكون على اخلالف يف  ،فكذلك وإن جعلناه وكيال   ،فال يشرتط حتكيما  
 .(9)واإلمام أشار إىل هذا ،(8)حد طرفيهتويل الوا

 وإن ،أو أغمي عليه قبل بعث احلكمني مل جيز بعثهما ،ولو جن أحد الزوجني
 :وفيه وجه ،ما عنده مل يكن هلما أن ينفذا األمر (10)(عهماواستطال ،بعده)كان   

                                                           

 سقط يف نسخة )ز(.( 1)

 يف نسخة )ز( )فال(.( 2)

 (.تكونايف نسخة )ز( ) (3)

 (.2/240، أسىن املطالب )(8/392انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.13/285،281تنبيه: اجلويين يرى اإلستحباب ال اإلشرتاط. انظر: هناية املطلب )( 5)

 (.7/423انظر: النجم الوهاج )( 6)

 ( حتقيق حصة السديس.338: تتمة اإلبانة ص )انظر( 7)

فال يكفي واملذهب: اشرتاط العدد،  ،(393-8/392انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)
(، هناية احملتاج 7/457حتفة احملتاج )انظر:  .حكم واحد بل ال بد من حكمني ينظران يف أمرمها

(6/392.) 

 (.13/285انظر: هناية املطلب ) (9)

 خطوط، ولعل الصواب )بعد استطالعهما(؛ إلستقامة الكالم.كذا يف امل(  10)
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ويف اإلغماء الوجه الذي يف  ،بأهنما حكمان ،أنه ال يؤثر جنوهنما على هذا القول
  .(1)انعزال الوكيل به على القول بأهنما وكيالن

 )مت اجلزء السابع من جواهر البحر احمليط اختصار مؤلفه تغمده اهلل برمحته 
ابن مسعود  (2)(...) جزء لذي يليه كتاب اخللع على يد العبد الفقري إىليتلوه يف 

وجلميع  ،والغفران ،ودعى له بالرمحة ،أو مسعه ،رأهأو ق ،نظر فيه احلكري رحم اهلل امرءا  
يف املهذب فإذا قلنا اهنما  :أمهل املصنف اشرتاط العقد قال الشيخ خامتة:املسلمني 
 .(5)(4()3)فقيهني(مل جيز أن يكونا إال حاكمان 

  

                                                           

 .(5/679روضة الطالبني ) (،8/393الوجيز )انظر: العزيز شرح  (1)

 طمس مبقدار كلمة.( 2)

 (.2/488انظر: املهذب )( 3)

 سقط يف نسخة )ز(.( 4)

 ب/ط(./143انتهاء لوحة )( 5)
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 (1))بسم اهلل الرحمن الرحيم اللهم يسر وأعن(
 الخلع (2)كتاب

 .(4): فراق املرأة بعوض مقصود، يأخذه الزوجشرعا   (3)اخللع
وال فرق يف جواز اخللع بني أن  ،فيخرج باملقصود ما إذا خالعها على دم وحنوه

 .(5)يقع على الصداق أو بعضه، أو مال آخر
ى مال آخر ال يسقط حق الزوجة من الصداق، وإن كان قبل قبض وإذا كان عل

، وال بني أن (6)الصداق، وال حق للزوج من نصف الصداق، وإن كان قبل الدخول
، أو ال، وال بني حاليت يكون املال الذي اختلعت به أكثر من الصداق الذي أخذته

                                                           

 سقط يف نسخة )ز(.( 1)

ويعرب عنها  ،اسم جلملة خمتصة من العلم :واصطالحام، الكتاب لغة: اجلمع والض( 2)
 بالباب وبالفصل أيضا

الكتاب اسم جلملة خمتصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول  :فإن مجع بني الثالثة قيل
ومسائل غالبا والباب اسم جلملة خمتصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا والفصل 

(، النظم 1/701عرب ). انظر: لسان المشتملة على مسائل غالبا اسم جلملة خمتصة من الباب
(، حتفة 1/18) اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع(، 61(، أنيس الفقهاء ص )2/111املستعذب )

 (.1/62احملتاج )

: النزع، إال أن يف اخللع مهلة، قاله الليث. وسوى بعضهم بني اخللع والنزع. لغة اخللع (3)
انظر: العني  لعه خلعا: جرده.لعه خلعا، وخلع النعل والثوب والرداء خييقال: خلع الشيء خي

 (.20/518(، تاج العروس )1/118)

 (.4/226(، الغرر البهية )3/241(انظر: أسىن املطالب )4)

 انظر: أسىن املطالب.( 5)

 (.8/475انظر: العزيز شرح الوجيز )( 6)
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 .(1)الشقاق، والرضا
 :ربانضوهو ينقسم إىل مباح، ومكروه، فاملباح: 

: أن يفعاله برتاض مع استقامة احلال من غري كراهية، وال تقصري يف حدهماأ
 .(3): يكره(2)حق، وقال جملي
: أن تكون املرأة كارهة صحبته لسوء خلقه، أو نقص يف دينه، وخافت وثانيهما

 .(4)، فافتدتال تؤدي حقه ملا هبا من الكراهة، أو يكون الزوج ضرهبا تأديبا  أن 
للزوج إجابتها، وكذا إذا منع الزوجة حقها من  (5)(ويستحب)اين: قال الروي

 .النفقة، أو غريها فافتدت لتتخلص منه
بعض حقوقها، لكراهيته فيها  (7)(ومينعها)أن يسيء الزوج عشرهتا،  (6)[واملكروه]

 .(9)(8)، والزوج آمث مبا فعلضجرت، وافتدت، فاخللع مكروه، وإن كان صحيحا  حىت 

                                                           

 (.5/681انظر: روضة الطالبني )( 1)

، من جنا املخزومي قاضي القضاةجملي بن مجيع بضم اجليم بن املعايل، هو: أبو ( 2)
ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 550مصنفاته: الذخائر، أدب القضاء، تويف سنة )

 (.1/321(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )7/277)

 مل أعثر على قوله، وال عمن نقل عنه.( 3)

 (.8-10/7انظر: البيان للعمراين )( 4)

 يف نسخة )ز( )يستحب(.( 5)

 يف نسخة )ط( )الكراهة(، والصواب ما أثبته( 6)

 (.ومينعيف نسخة )ز( ) (7)

 (.5/681انظر: روضة الطالبني ) (8)

 (.5/681روضة الطالبني ) (،8/396وهو املذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز )( 9)
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، وهو (1)ن منعها حقها، كاإلكراه على االختالع بالضرب، فال يصحوفيه وجه: أ
قول الشيخ أيب حامد، وجزم به املاوردي، وحكاه بعضهم عن النص، واستغربه 

، وقال: أن بعض مشائخ بغداد (2)راد  املص  البندنيجي، وخرج عليه الروياين بطالق بيع 
 .(3)أفىت به

خالعين على كذا، فخالعها مل يصح، ولو أكرهها حىت اختلعت، فقالت: مبتدأة 
إن كان بعد الدخول، وحكى املتويل: وجها أنه ال يقع، ولو مسى  ويقع الطالق رجعيا  

: طلقتك على كذا، و ولو ابتدأ فقال (4)ةتسمه خمتار  املال مل يقع الطالق، ألهنا مل
تمل أن ، وقال القاضي: يف الفتاوى حي(5)أكرهها بالضرب على القبول، فقبلت مل يقع

 .(6)، كخلع السفيهيقع رجعيا  
فإذا ادعت املرأة أنه أكرهها على بذل املال على الطالق، فاملشهور الذي 

ن املسعودي وحكى صاحب البيان: ع ،(8)الرافعي: أن املصدق الزوج بيمينه /(7)أورده

                                                           

 (.17/3انظر: اجملموع )( 1)

ره ألجل أن لب ظامل من شخص ماال، فيبيع الشخص داأن يط و:هبيع املصادر  (2)
 إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني. يدفع ما طلب منه، لئال يناله أذى من ذلك الظامل

 (.3/11للبكري )

 (.7/458(، حتفة احملتاج )10/6انظر: احلاوي )( 3)

 ( حتقيق حصة السديس.364انظر: تتمة اإلبانة ص )( 4)

 (.5/681ة الطالبني )انظر: روض (5)

 (.345) انظر: فتاوى القاضي حسني ص (6)

 أ/ط(./2انتهاء لوحة)( 7)

 (.8/396( انظر: العزيز شرح الوجيز )8)
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ه حكم ، ومل يذكر غريه، وعلى األول: لو أقامت بينه باإلكرا(1)أن املصدق املرأة بيمينها
 .بوقوع الطالق، ورد املال

 .(2)قال الشافعي: وله الرجعة
قال األصحاب: هذا إذا مل يعرتف بل أنكر أخذ املال، أو سكت، أو كانت 

حبصول البينونة فال  ر اإلكراه فقد أقراخلصومة مع وكيله، أما إذا اعرتف باخللع، وأنك
 .(3)رجعة

ويف حل فعل  ،عت وقع الطالقفخال ،فمنعها حقها ليخالعها ،ولو زنت املرأة
 :وثانيهما ،(4)وهو خلع مباح لظاهر اآلية ،نعم :أظهرمها :قوالن ،أو أخذ العوض ،ذلك

 .(5)ال
 .(7)ال يرثها (6)أنه  :وفيه قول ،ولو حبسها حىت ماتت ورثها على املذهب

 .(8)ولو ضرهبا لتفتدي فافتدت منه عقب الضرب طائعة صح :قال الطربي
 ،وحكمه ما تقدم ،أن يكون لغري سبب :أحدمها :اخللع ضربان :وقال املاوردي

 :فاملباح ،وخمتلف فيه ،وفاسد ،ومكروه ،مباح :وهو أربعة ،أن يكون بسبب :وثانيهما
                                                           

انظر: البيان للعمراين  قال املسعودي: وقع الطالق رجعيا، ورد املال إليها.تنبيه: ( 1)
(10/21.) 

 (.5/210انظر: األم للشافعي )( 2)

 (.5/681الطالبني )انظر: روضة  (3)

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ڭ)شري إىل قوله تعاىل: ي( 4)

 (.19سورة النساء رقم اآلية ) (ۋ ۅ ۅ

 (.5/553(، النهذيب )8/397(، العزيز شرح الوجيز )13/362انظر: كفاية النبيه )( 5)

 أ/ز[./100انتهاء لوحة ]( 6)

 .(8/397العزيز شرح الوجيز ) انظر: (7)

 (.17/6)انظر: اجملموع ( 8)
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 ،أو سوء فعله ،والكراهة إما أن تكون لسوء خلقه ،أو عجز ،إما لكراهة :يكون ألمرين
أو  ،أو املال ،ارة لعجزه عن االستمتاعوأما العجز فيكون ت ،أو قبح منظره ،أو قلة دينه

 ،فقد تكون الكراهة من جهتها خاصة (1)[املكروه]وأما  ،لعجزها عن كثرة االستمتاع
وقد يكون من جهته  ،من جهتهفال يكره  ،وترغب يف نكاحه ،بأن متيل إىل غريه

 (2)(هلما)فيضيق عليها الزوج مع قيامه بالواجب  ،بأن تكون املرأة ذات مال ،خاصة
والفاسد  ،ال من جهتها ،فهو مكروه من جهته ،طمعا يف أن ختالعه على شيء من ماهلا

 ،دياملختلف فيه أن تزين فيعضلها لتفت :والرابع ،أو مينعها حقها حىت ختتلع ،أن يضرهبا
واخللع  ،وغريها فهو حرام ،أن مينعها حقها من النفقة :أحدها :والعضل ثالثة أقسام

واخللع  ،ويضيق عليها حذرا من الزنا فهذا مباح ،م حبقهاو أن يق :وثانيها ،معه باطل
 .(4)ففي جواز اخللع قوالن ،لتفتدي وال يقسم هلا ،بنفقتها (3)(يقيم)أن  :وثالثها ،جائز

 (5)[وحيتاج]فالفرقة احلاصلة على العوض قد تكون بلفظ اخللع  ،إذا عرف ذلك
وحيتاج فيه  ،كون بلفظ الطالقتوقد  ،احوكيفية تأثريه يف النك ،فيه إىل معرفة حقيقته

يف  ويف لفظ املرأة ؟أو بااللتزام ،واإلعطاء ،هل علقه بالبدل/(6)إىل النظر يف لفظ الزوج
 ،أو الطالق ،وصحة هذه الفرقة سواء وقعت بلفظ اخللع ،والتزام املال ،سؤال الطالق

 :ه الكتاب يف مخسة أبوابفق (7)لع  ج  ف   ،وقد يعرض بينهما يف اللفظ اجلاري بينهما نزاع
يف ألفاظ الزوج املعلقة للطالق  :وباب ،وباب يف أركانه ،يف حقيقة اخللع :باب

 ،وغريها ،يف ألفاظ التماس الطالق على العوض من جهة املرأة :ورابع ،باإلعطاء
  .يف النزاع بني املتخالعني :وخامس

                                                           

 )ط( )املكروهة(، والصواب ما أثبته.يف نسخة ( 1)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )هلا(.(  2)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )يقوم(؛ ليستقيم املعىن.(  3)

 (.6-10/5انظر: احلاوي ) (4)

 سقط يف نسخة )ط(، والصواب ما أثبته.( 5)

 ب/ط(./2انتهاء لوحة)( 6)

 (.5/116)انظر: الوسيط  يقصد الغزايل.( 7)
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 :وفيه فصالن ،ومعناه ،في حقيقة الخلع :الباب األول
ن يف بيان ما يشبه اخللع م :وثانيهما ،وألفاظه ،يف أثره يف النكاح :هماأحد
  ؟ومقصودمها يتفرع على أن اخللع طالق أم ال ،املعامالت

 :وألفاظه ،في أثره :الفصل األول
إذا قبلت سواء  ،أما أثره فال شك يف أن املفارقة بلفظ الطالق على عوض طالق

 ،كقوله طلقتك على كذا  ،أو ال ،طلقة على كذاكقوله خالعتك ب  ،جرى معه ذكر اخللع
 :فقوالن ،إال لفظ اخللع روأما إذا مل جي ،وكناياته مع النية ،ويستوي فيه صرائح الطالق

التحليل إذا تكرر  (1)(وحيوج فيه إىل) ،أنه طالق ينقص به عدد الطالق :أصحهما
 ،ع ال ينقص به عدد الطالقكاإلقالة يف البي  ،أنه فسخ :وثانيهما ،(2)وهو اجلديد ،ثالثا  

وبنامها الرافعي على  ،وهو القدمي ،على حملل وال يتوقف جتدد النكاح بعد وقوعه ثالثا  
 (4)؟يف أن النكاح هل يقبل الفسخ بالرتاضي :حكامها (3)(القولني)

والقاضي أبو  ،وصاحبه القاضي أبو الطيب ،القدمي (5)وصحح الشيخ أبو حامد
 .(8)(7)نذرواختاره ابن امل ،أنه رجحه :وعن القفال ،(6)حامد

                                                           
 (.وخيرج إىليف نسخة )ز( ) (1)

 (.5/211انظر: األم )( 2)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )قولني(؛ إلستقامة الكالم.(  3)

 (.8/397انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.3/387طبقات الشافعية للسبكي )املقصود به: أبو حامد اإلسفراييين. انظر: ( 5)

 (.3/12انظر: طبقات الشافعية للسبكي ) ي.املروروذ د به: أبو حامداملقصو ( 6)

  ،كتاب األوسطي، من تصانيفه:  حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابور هو: أبو بكر، ( 7)
واإلمجاع  ،وكتاب السنن ،والتفسري ،تاب اإلمجاع، ككتاب اإلشراف ىف اختالف العلماء

(، طبقات الشافعية 3/102الشافعية للسبكي )قات ه(. انظر: طب309، تويف سنة )واالختالف
 (.1/98البن قاضي شهبة )

(، كفاية النبيه 10/15، البيان للعمراين )(8/398انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)
 .( حتقيق سعود احملمدي87-86(، التعليقة الكربى ص )13/371)
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أن  :(2)وذكر أبو خملد البصري ،وهو الفوراين ،واملسعودي ،العمراين (1)(قال) 
 .(4)وابن أيب عصرون ،واختاره أبو علي الفارقي أيضا ،(3)الفتوى عليه

فيذكر  ة،واملفادا ،والفسخ ،لفظ اخللع :واأللفاظ املستعملة يف الباب ثالثة
 ،فلفظ اخللع صريح فيه مستغن عن النية ،القولني فإن قلنا اخللع فسخ أحكامها على

فاسخين على  :أو قالت ،فسخت نكاحك بكذا فقبلت :وأما لفظ الفسخ كما لو قال
 :فيه وجهان ؟أو كناية ،فهل هو صريح ،فسخت :فقال ،أو افسخ نكاحي بألف ،ألف

 .(6)ريحبه البغوي أنه ص /(5)وجزم :أصحهما
وعلى هذا ففي صحته به  ،وهو اختيار القفال أنه كناية يفتقر إىل النية :وثانيهما

 .(7)اخلالف اآليت يف تصحيح اخللع بالكنايات على هذا القول
: (8)(فقال) ،فاديتك بكذا :كما لو قال  ،وأما لفظ املفادة مع ذكر املال

                                                           

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )قاله(.(  1)

، وكنيته أبو خم جلد بفتح امليم، وإسكان اخلاء املعجمة. انظر: خملدهو املهاجر بن ( 2)
 (.117-2/116(، هتذيب األمساء واللغات )1/203طبقات الشافعية لإلسنوي )

( كفاية النبيه 10/15(، البيان للعمراين )8/398انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)
(13/371.) 

، ولد سنة بن أيب عصرون ن عليهر بعبد اهلل بن حممد هبة اهلل بن املطهو: ( 4)
 ،فوائد املهذب ه(، من تصانيفه: االنتصار، صفوة املذهب يف اختصار هناية املطلب،492)

، طبقات الشافعية البن (7/132طبقات الشافعية للسبكي )ه(. انظر: 585تويف سنة ) املرشد
 (.2/27قاضي شهبة )

 أ/ط(./3انتهاء لوحة )( 5)

 (.5/556)انظر: التهذيب ( 6)

 (. 13/372انظر: كفاية النبيه )( 7)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )قالت( ليستقيم الكالم.(  8)
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 ،(2)ضهموجزم به بع ،أنه صريح :أصحهما أيضا   :ففيه وجهان ،أو قبلت (1)[افتديت]
كلفظ اإلمساك يف   ،ومل تتكرر ،وأجريا يف األلفاظ اليت وردت يف سائر التصرفات

و أ ،وكان الصريح قطعا ما تكرر يف القرآن :قال الغزايل ،والفك يف العتق (3)،الرجعة
ومل يتكرر  ،آنأو ورد يف القر  ،وأما ما تكرر على لسان العامة ،على لسان محلة الشريعة

 .(4)ففيه خالف
وهو متكرر فيها يف  ،هذا يرد عليه أنه ذكر اخلالف يف اإلمساك يف الرجعةو 
أو هو كناية يف اإليالء يف  ،(5)(متكرر)وأن لفظ املس ورد يف القرآن يف اجلماع  ،القرآن
 ،واهلل ال أجامعك تكرر على لسان محلة الشريعة يف اآلية :وأن قوله ،اجلديد

 .(7)كناية  نهإ :وقد قال ابن سريج (6)[اإليالء]
 :أظهرمها :فوجهان ،فلو نوى به الطالق ،إذا تقرر أن لفظ اخللع صريح يف الفسخ

ال  ونسبه اإلمام إىل احملققني أنه ،واملتويل ،والفوراين ،وهو ما أورده القاضي ،عند الغزايل
 ،وينفذ يف الفسخ الذي هو صريح فيه خبالف ما لو قال أنت علي حرام ،يكون طالقا
ه صرحيا يف التزام الكفارة على األظهر ق  لِ طج وإن كان م   ،ق فإنه يقع الطالقونوى الطال

 .(8)على ما سيأيت

                                                           

 (، والصواب ما أثبته.أفديتيف نسخة )ط( ) (1)

 .(3/241، أسىن املطالب )(5/682روضة الطالبني )انظر: ( 2)

 ب/ز[./100انتهاء لوحة ]( 3)

 (.13/371بيه )كفابة الن(،  5/116انظر: الوسيط )( 4)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )متكررا(؛ ألنه حال منصوب بالفتحة.(  5)

 يف نسخة )ط( )اآلية(، والصواب ما أثبته.( 6)

 .وال عمن نقل عنه ابن سريج، مل أقف على قول (7)

 (،5/682روضة الطالبني ) (،5/116الوسيط ) ،(13/295انظر: هناية املطلب )( 8)
 ( حتقيق حصة السديس.350)إلبانة ص تتمة ا
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 .(2)(1)وقطع به بعض العراقيني منهم صاحب التنبيه ،أنه طالق :والثاين 
فسخت ونوى  :فقال ،لو متكن الزوج من فسخ النكاح لعيبها مثال :وعلى األول

 .(3)أنه طالق :وأظهرمها ،كون فسخا  أن ي :أحدمها :فوجهان ،به الطالق
 :فقالت ،أو أبنتك بألف ،خليتك :كما لو قال  :ولو أتى بشيء من الكنايات

أنه يصح ولو نوى به  :أصحهما :ففي انفساخ النكاح وجهان ،وى الفسخقبلت ون
 .(4)أو طالق ،وإن نوى به اخللع عاد اخلالف يف أنه فسخ ،الطالق وقع

على كذا أو  خالعتك شهرا   :أو خالع بعضها كقوله ،ولو خالعها مدة معينة
بالصحيح أن اخللع  :وإن قلنا ،أو يدك على كذا نفذ على هذا القول ،خالعت نصفك

 .(5)فيصح جلميع كنايات الطالق مع النية ،والنكاح ال يقبل الفسخ بغري سبب ،طالق
خت فس :كما لو قال/(6)فسخت نكاحك مبائة كناية فيه :ولفظ الفسخ كقوله

واألصح أنه   :ى القول األولكما تقدم عل  :ويف لفظ املفاداة وجهان ،من غري ذكر املال
 .(7)كلفظ اخللع

أنه كناية يتوقف على النية  :أحدمها :قوالن ،أو كناية ،ويف كون لفظ اخللع صرحيا  
 .(8)والروياين أنه أظهر يف املذهب ،والغزايل ،وذكر اإلمام ،من الطرفني

                                                           

 (.171انظر: التنبيه ص )( 1)

 (.5/682روضة الطالبني )(، 8/399العزيز شرح الوجيز ) انظر: (2)

 (.5/682انظر: روضة الطالبني )( 3)

 (.13/374انظر: كفابة النبيه ) (4)

 (.5/556انظر: التهذيب )( 5)

 ب/ط(./3انتهاء لوحة)( 6)

 (.4/439(، مغين احملتاج )7/448النجم الوهاج )انظر: ( 7)

النجم الوهاج (، 13/298هناية املطلب ) (،8/400العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 8)
(7/448). 
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ومأخذ اخلالف أن  ،(2)والبغوي ،والغزايل ،واختاره اإلمام ،(1)ريحأنه ص :والثاين
 ؟ولسان محلة الشريعة ،هل يلتحق مبا تكرر يف القرآن ،يف الطالق اللفظ إذا شاع عرفا  
وقيل مأخذه أن ذكر املال هل ينتهض قرينة يف احلاق الكناية  ،وفيه خالف سيأيت

وخصص املتويل اخلالف حبالة  ،ة قطعا  كان كناي  ؟بالصريح حىت لو خال عن ذكر املال
 :وخيرج منه قول ثالث ،ذكر العوض إذا مل جير عادة باستعمال لفظ اخللع من غري مال

التفريع  واحد من القولني خبصوصهأنه صريح مع ذكر املال هذا متام التفريع على كل 
 .(3)على القولني معا

 ،ففي اقتضائه ثبوت املال وقبلت ،جرى لفظ اخللع جمردا عن ذكر املال (4)(لو)
 ،وهو اختيار القاضي ،أو كناية أحدمها ،أو طالق صريح ،نه فسخإ :سواء قلنا :وجهان

 .(5)والغزايل نعم ،واألظهر عند اإلمام
 .(6)ال :وثانيهما

هل يكون بيعا  ،ومل يذكر عوضا   ،بعتك هذا :نامها الفوراين على ما لو قالوب
 .(8)كان أمانة يف يده  (7)(قبضه)ا فإذ ؟أو ال يكون شيئا   ،فاسدا  

                                                           

 أي: صريح يف الطالق.( 1)

انظر: حتفة (، وهو املذهب. 5/556(، التهذيب )8/400انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)
 .(6/405ج )(، هناية احملتا 7/477احملتاج )

 .(5/682روضة الطالبني ) ،(8/400ر: العزيز شرح الوجيز )انظ (3)

 كذا يف النسختني، ولعل الصواب )ولو(. (  4)

(، وهو األصح. انظر: 13/299هناية املطلب ) (،8/400انظر: العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.6/406(، هناية احملتاج )7/478حتفة احملتاج )

 (.5/683الطالبني )انظر: روضة  (6)

 نسخة )ز( )قبض(.يف ( 7)

 مل أقف عليه، وال عمن نقل عنه.( 8)
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فلفظ  ،إن قلنا جيب ؟أصلهما أن املفوضه هل جيب هلا مهر بالعقد :وقال املتويل
 .(2)وإن قلنا ال فال ،لفظ اخللع (1)(وكذا) ،النكاح يقتضي البدل شرعا  

ومل  ،قارضتك :ومها كالوجهني يف أن القراض هل يقتضي ثبوت عوض إذا قال
وكذا يف  :ويف استحقاقه أجرة عمله وجهان ،فإن العقد يفسد ؟الربحيشرتط له شيئا من 

وجب  ،يف الطالق أو صرحيا   ،نه يقتضي املال فإن جعلناه فسخاإ :فإن قلنا ،املساقاة
وإن مل  ،وإن جعلناه كناية فيه فإن نوى وجب مهر املثل ،وحصلت البينونة ،ر املثلمه

 وإن جعلناه طالقا   ،لغا فإن جعلناه فسخا   ال يقتضي املال :وإن قلنا ،لغى ينو شيئا  
 .(3)ونوى الطالق فهو طالق رجعي أو كناية ،صرحيا  

 :النظر يف أمرين (4)ويتصدى
 :ويف افتقاره إىل قبوهلا وجهان ،(5)(قبول)أن الرجعي ال يفتقر إىل  :أحدمها

 .(7)تهذيبواملذكور يف ال/(6)والروياين ،والرافعي ،وهو أرجح عند االمام ،ال :أحدمها
 :كقوله  ،أو املعىن ،وهو راجع إىل اخلالف يف اعتبار اللفظ ،(8)نعم :وثانيهما
 .بعتك بال مثن

                                                           

 (.فكذايف نسخة )ز( ) (1)

 ( حتقيق حصة السديس.351انظر: تتمة اإلبانة ص )( 2)

 (.5/683(، روضة الطالبني )118-5/117انظر: الوسيط )( 3)

 أ/ز[./101انتهاء لوحة ]( 4)

 م.الصواب )قبوله( إلستقامة الكالكذا يف املخطوط، ولعل (  5)

 أ/ط(./4انتهاء لوحة )( 6)

العزيز شرح الوجيز  ،(13/300هناية املطلب ) (5/556انظر: التهذيب ) (7)
(8/401.) 

 (.8/401انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)
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وإن  ،ونوى فإن مل يقبل وقع رجعيا   ،إذا جعلناه كنايةيف االشراف  :وقال القاضي
 .(1)وجيب مهر املثل فيه وجهان ،قبلت فهو يلغو

 (2)(به معا  )ا جعلناه كناية إال إذا نويا الروياين أنه ال يقع الطالق إذ وظاهر كالم
 .(3)وهو غريب ،الطالق

أما إذا مل يضمره فال  ،وأضمر التماس جواهبا ،مث اخلالف فيما إذا قال خالعتك
 ،ولو قال فارقتك :قال الرافعي ،وفارقتك ،قاطعتك :كما لو قال  ،حيتاج إىل قبول قطعا  

 ،ولو نوى الرجل املال ،الثاين عتبار القبولوأضمر التماس القبول فقضية الوجه املذكور ا
ما الرافعي من الوجهني يف انعقاد قرهب :ومل يذكره ففي تأثري النية يف ثبوت املال وجهان

أو ال يقع  ،فهل يقع الطالق وتلغى نية املال ،فإن قلنا ال يؤثر يف ثبوته ،البيع بالكناية
يؤثر يف ثبوته فإمنا يثبت إذا نوته  وإن قلنا :فيه وجهان ؟ألنه نوى الطالق على املال

 .(4)فإن مل ينوه وقع رجعيا   ،املرأة أيضا
 .(5)ال يقع :أن يقال يتجه :وقال االمام

وخرج البغوي يف الفتاوى على الوجهني يف اقتضاء اخللع املال ما إذا ختالعا على 
ة مبهر هل حتصل البينون ،ومل يكن بقي هلا عليه شيء ،ما بقي هلا عليه من الصداق

 .(6)وفيه نظر مذكور يف األصل ،ورجح القول باحلصول ؟املثل
ومل  ،أو أبنتك بألف ،خليتك :كما لو قال  ،الطالقولو أتى بكناية من كنايات 

لفظ اخللع صريح يف الطالق بدخول العوض صارت هذه  :ينو الطالق فإن قلنا

                                                           

 (.809انظر: اإلشراف على غوامض احلكومات أليب سعد اهلروي ص )( 1)

 (.معا  بهيف نسخة )ز( ) (2)

 نقل عنه.مل أقف عليه، وال عمن  (3)

 (.8/401انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.13/302انظر: هناية املطلب )( 5)

 (.295انظر: فتاوى البغوي ص )( 6)
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 ،إن نوى الطالق هبا وقعنه كناية فيه فإوإن قلنا  ،الكنايات صرحية فيه بدخول العوض
 ،قة رجعيةتقع طل :أحدمها :وإن مل تنو هي فوجهان ،ونوت ،واستحق العوض إن قبلت

 .(1)ن املذهب أنه ال يقع الطالقإ :وقال صاحب البيان :وثانيهما
 فروع

وال يأيت  ،أو فسخا   ،كلفظ اخللع سواء جعلناه طالقا    ،ترمجة اخللع بسائر اللغات
واإلقالة كنايات يف اخللع سواء  ،والشراء ،وألفاظ البيع ،يف النكاح املذكور فيه اخلالف
أو  ،اشرتيت :فقالت ،بعت نفسك منك بكذا :كما لو قال  ،أو فسخا   ،جعل طالقا  

 .(4)نقلتإ :(3)(فقالت) ،بكذا/(2)أقلتك :أو قال ،قبلت
 .(5)وقد تقدم ،يف اإلشراف هو صريح فيه إذا جعلناه فسخا   :وقال القاضي

وبيع املهر بالطالق من جهة  ،ويقع الطالق باملهر من جهة الزوج :ل الرافعيقا
بعت منك  :كما لو قال  ،كنايتني أيضا    (6)(فيكونا)عن اخللع  الزوجة يعرب هبما

ورأى  ،أن بيع الطالق مع ذكر العوض صريح :وعن أيب عاصم العبادي ،(7)نفسك
بكذا حىت لو  (9)(طالق)ملكتك  :ولهبعتك طالقك منزله ق :أن ينزل قوله (8)نجيشالبو 

                                                           
 (.17/16(، اجملموع )10/17انظر: البيان للعمراين )( 1)

 ب/ط(./4انتهاء لوحة )( 2)

 يف نسخة )ز( )فقال(.( 3)

 (.5/684طالبني )روضة ال ،(8/402العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 4)

 (.810ص ) انظر: اإلشراف (5)

 (.فليكونايف نسخة )ز( ) (6)

 .(8/402انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)

، من إمساعيل بن عبد الواحد بن إمساعيل بن حممد البوشنجيهو: أبو سعد،  (8)
ي انظر: طبقات الشافعية للسبك .ه(536 سنة )ه(، تويف461ولد سنة ) تصانيفه: املستدرك،

 (.1/300) (، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة7/48)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )طالقك(.(  9)
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وشرائه من  ،وإن نوى جمرد بيع الطالق :قال ،ووقع الطالق ،طلقت يف اجمللس لزم املال
والنكاح باق  ،ومن غري نية الطالق منه فهو تصرف فاسد ،غري إيقاع الطالق منها

 .(1)حباله
 ،ينفذ خالعتك فإن جعلنا اخللع فسخا مل :فقال ،طلقين على ألف :ولو قالت

 .(3)الونوى حصلت البينونة ولزم امل (2)[أو كناية] ،وإن جعلناه صرحيا يف الطالق
 .(5)وإن مل ينو مل يكن شيئا   ،أنه ال يقع إذا جعلناه كناية :(4)خريان[ابن ]وعن 

 :اخللع فسخ فوجهان :طلقتك فإن قلنا :فقال ،خالعين على ألف :ولو قالت
وإن مل يسم املال وقع  ،لسؤاهلا ليس جوابا   :أصحهماو  ،ويلزمها األلف ،تطلق :أحدمها

 ،وإن قلنا اخللع طالق فإن جعلناه صرحيا   ،وإن مساه مل يقع إال أن يقبل ،الطالق رجعيا  
نه كناية فالزوج إوإن مل ينو على قولنا  ،ولزم املال ،حصلت البينونة (6)[ونوت] ،أو كناية

 .(7)وقوهلا الغ ،مبتدأ بالطالق
طالق  :وإن قلنا ،نا اخللع فسخ مل ينفذفإن قل ،بالطالق فخالع كيال  ولو وكل و 

فإن كان ذلك بعد  ،الذي جييء على أصلنا أنه ال ينفذ أيضا   (8))أن( :نجيشفعن البو 
 (9)وكذا )إذا( ،الدخول فيقطع بعدم النفوذ ألنه وكله يف الرجعي فليس له أن يبينها

                                                           

 (.8/402انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)

 يف نسخة )ط( )وكناية(، والصواب ما أثبته.( 2)

 (.5/684انظر: روضة الطالبني ) (3)

 .، والصواب ما أثبته(ابن سريج( )طنسخة )يف  (4)

 (.17/17ظر: اجملموع )ان( 5)

 (، والصواب ما أثبته.ونوتهيف نسخة )ط( ) (6)

 (.8/403انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)

 سقط يف نسخة )ز(.( 8)

 سقط يف نسخة )ز(. (9)
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وإن مل  ،ى مال إذا كان حبيث يتوقع الرجعةبالطالق فطلق عل (1)أجاب فيما إذا وكله
 :قال الرافعي ،أو كانت الطلقة الثالثة ذكر فيه احتمالني ،ن كان قبل الدخولأيكن ب

 .(2)وتوجيها   ،وقد يتوقف على بعض ما ذكره حكما  
 الشهر فقد خالعتك بألف درهم فقبلت إذا جاء رأس :كأن قال  ،ولو علق اخللع

 ،وإن قلنا طالق وقع الطالق عند وجود الشرط ،ااخللع فسخ لغ :نافإن قل 
 /(4)وإن جعلناه ،ولو ختالعا هازلني نفذ إن جعلنا اخللع طالقا   ،(3)والقول يف املال سيأيت

  .(5)ففيه اخلالف يف بيع اهلازل فسخا  
 .في نسبة الخلع إلى المعامالت :الفصل الثاني

  ،له ال مدخل للتعليق فيهامعاوضة من اجلانبني مستق واخللع إن جعلناه فسخا  
 :أو قالت ،أو مثانني ،خالعتك على مائة فقبلت خبمسني :فلو قال ،والنكاح ،كالبيع

أو جرى لفظ  ،وإن جعلناه طالقا   ،أو مثانني مل يصح ،فخالعها خبمسني ،خالعين مبائة
إذا كان من جانب الزوج بأن بدأ به فهو معاوضة حمضة فيها شوب  ،الطالق على مال

وليس املراد  ،وإن كان من جانبها بأن ابتدأت به فهو معاوضة فيها تشابه اجلعالة ،يقتعل
بل املراد إما بأن يغلب معىن التعليق فتجري عليه  ،يف الصورتني أنه مركب منهما

املعنيني فتجري  (6)(يراعى)وتارة  ،حكامهاوتارة معىن املعاوضة فتجري عليه أ ،أحكامه
 .(7)وخيتلف ذلك يف الصيغ املأيت هبا ،وذاك يف شيء ،عليه أحكام هذا يف شيء

                                                           

 ب/ز[./101انتهاء لوحة ]( 1)

 (.5/685الطالبني ) روضة ،(8/403انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.5/685روضة الطالبني )، (8/403ز )العزيز شرح الوجيانظر:  (3)

 أ/ط(./5انتهاء لوحة)( 4)

 انظر: املصادر السابقة.( 5)

 (.تراعىيف نسخة )ز( ) (6)

 (.119-5/118انظر: الوسيط )( 7)
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 :وهي قسمان ،وشرح ذلك يستدعي تفصيل الصيغ
 :أن تكون من جانب الزوج :األول

أو أنت طالق على  ،طلقتك على ألف :يقول (1)(أن)من جانبه  :الصيغة األوىل
تثبت و  ،كذا فتنحصر يف هذه الصيغ املعاوضة  (2)(ىأو عل ،و خالعتك )بكذاأ ،ألف

 :أحدها ،ويظهر ذلك يف أربعة أمور ،أحكامها
 .(3)ويلغو قبوهلا ،أنه لو رجع قبل قبوهلا مل يقع الطالق

وطرده فيما لو  ،خالعتك على كذا له أن يرجع قبل قبوهلا :إذا قال :وقال العبادي
 ،مستحق القصاص صاحلتك منه على ألف :أو قال ،لعبده أنت حر على ألف :قال

 .(4)وجوزناه
 .(5)أنت طالق على كذا أوىل :وجريان هذا الوجه يف قوله :ال الرافعيق

 يف صحة المرأتيه طلقتكما بألف وجهني :فيما إذا قال :وحكى صاحب املهذب
 .(6)رجوعه قبل قبوهلما

                                                           

 كذا يف النسختني، ولعل الصواب )كأن(.(  1)

 سقط يف نسخة )ز(.( 2)

 (.5/119انظر: الوسيط ) (3)

أنه ليس له الرجوع قال ابن رفعة نقال  عن العبادي ) مل أقف على هذا القول لكن،( 4)
إذا قال لعبده: أنت حر على ألف، أو  فيما إذا قال: خالعتك على ألف، وطرده يف السيد فيما

أنه ليس هلما  قال ويل الدم ملن عليه القصاص: صاحلتك من دم العمد على ألف درهم، وجوزناه:
 .(النتقاض بعد وقوعه، ويف الطالق والعتاق معىن اليمنيالرجوع قبل القبول؛ ألن ذلك ال حيتمل ا

 (.7/450(، النجم الوهاج )13/383انظر: كفاية النبيه )

 مل أقف عليه، وال عمن نقل عنه.( 5)

 .(13/384انظر: كفاية النبيه ) (6)
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وقال ابن  ،(2)أو قبلت ،اختلعت :فتقول ،أنه يشرتط قبوهلا لفظا   (1)[وثانيها]
عه وهو غريب جيوز أن يكون فرّ  ،تعطيه املال أو ،ضمنت :يكفي أن تقول :الصباغ

 .(3)على صحة املعاطاة
أو اشتغلت  ،فلو ختلل زمن طويل ،بكالم الزوج القبول متصال   أن يكون :وثالثها
 .(4)وال يضر الفصل اليسري ،وال يقع الطالق ،مث قبلت مل يصح ،بكالم آخر

 ،طلقتك :ا لو قالفلو اختلفا كم ،القبول اإلجياب (5)[يوافق]أن  :ورابعها
 :وقال ،أو قبلت بألفني مل يصح ،قبلت خبمسمائة (7)[فقالت] ،خالعتك بألف/(6)أو

 ،وال يلزمها إال ألف ،(8)(يف الثمانية)يصح  ،واملتويل ،وابن الصباغ ،القاضي أبو الطيب
 .(9)والظاهر األول

مل قبلت واحدة بثلث األلف  :فقالت ،على ألف طلقتك ثالثا   :وكذا لو قال
وجزم به املتويل أنه ال  :أحدمها :قبلت واحدة باأللف فوجهان (10)[قالت]ولو  ،يصح

                                                           

 والصواب ما أثبته.(، وثانيهمايف نسخة )ط( ) (1)

 (.4/441انظر: مغين احملتاج )( 2)

 ( حتقيق بندر بليلة.122الشامل البن الصباغ ص ): انظر (3)

 (.4/441) مغين احملتاج (،5/119الوسيط ) انظر: (4)

 (، والصواب ما أثبته.يتوافقيف نسخة )ط( ) (5)

 ب/ط(./5انتهاء لوحة )( 6)

 والصواب ما أثبته.(، فقاليف نسخة )ط( ) (7)

 ة الكالم.كذا يف النسختني، ولعل الصواب )الثانية( إلستقام(  8)

( حتقيق حصة 423، تتمة اإلبانة ص )(405-8/404العزيز شرح الوجيز )انظر: ( 9)
 ( حتقيق بندر بليلة.123السديس، الشامل البن الصباغ ص )

 يف نسخة )ط( )قال(، والصواب ما أثبته. (10)



   

 

 اخللع للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

295 

 .(2)حيتمل صحة البيع أيضا :وقال أبو علي ،أنه يقع :وأصحهما ،(1)لبيعكا  ،يقع شيء
وهو  (5)(4)[الثالث]يقع  :وقال القفال ،(3)تقع واحدة :وعلى هذا قال ابن احلداد

أظهر منه  (7)[الثالث]القول بعدم وقوع  (6)(وعلى هذا) ،أظهر عند الشيخ أيب علي
 .(8)على القول بأهنا تقع

أو مىت ما  ،كقوله مىت أعطيتين كذا  ،أي ،أو ،صيغة التعليق مبىت :الثانيةالصيغة 
فهذا  ،أو أي زمان أعطيتين كذا فأنت طالق ،أو أي حني ،وأي وقت ،أعطيتين كذا

فال حيتاج  ،كالتعليق بسائر الشروط  ،ون املعاوضةتعليق حمض تثبت فيه أحكام التعليق د
 ،بل أي وقت وجد اإلعطاء فيه طلقت ،جمللسوال شرط اإلعطاء يف ا ،إىل قبول لفظي

من  ولو أعطته ألفا   ،(9)ولو أعطته أكثر وقع الطالق قطعا   ،وليس للزوج الرجوع عنه قبله
وهل هلا أن تسرتد  ،(10)قوقع الطال :قال ابن داود ،من النقد املعلق عليه نقد خريٌ 

  .فيه وجهان ؟من نقد البلد (11)(وتعطه)

                                                           

 ( حتقيق حصة السديس.422انظر: تتمة اإلبانة ص )( 1)

 (.5/686(، روضة الطالبني )8/405انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 ( حتقيق عبدالرمحن الدارقي.210انظر: املسائل املولدات ص )( 3)

 (، والصواب ما أثبته.الثلثيف نسخة )ط( ) (4)

 (.13/395انظر: كفاية النبيه )( 5)

 )وهذا على(. يف نسخة )ز(( 6)

 يف نسخة )ط( )الثلث(، والصواب ما أثبته. (7)

 .(8/405الوجيز ) العزيز شرحانظر:  (8)

 (.7/452(، النجم الوهاج )8/405(، العزيز شرح الوجيز )5/119انظر: الوسيط )( 9)

 مل أعثر عليه، وال عمن نقل عنه.( 10)

 زم.كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )تعطيه(؛ لعدم وجود جا(  11)
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أو إذا أعطيتين ألفا فأنت  ،إن أعطيتين :كقوله  (1) أو إذا ،بأن :الثالثةالصيغة 
وهو أنه ال يصح رجوعه قبل اإلعطاء على  ،فلها بعض أحكام التعليقات ،طالق

وهو  ،عاوضات على املذهبوبعض أحكام امل ،وال يفتقر إىل القبول اللفظي ،املذهب
 .(2)اشرتاط اإلعطاء يف اجمللس

واملتويل  ،وخصص القاضي ،(3)إذا مبىت ،إسحاق الشريازي وأحلق الشيخ أبو
إن كانت أمة فال يعترب  :وقاال ،وإن مبا إذا كانت الزوجة حره ،اشرتاط التعجيل يف إذا

ولو  :قاال ،للتعليق ليبا  وإن طال الزمان تغ ،بل يقع مىت أعطته ،التعجيل يف اإلعطاء
وله مطالبتها مبهر ، وعليه رد املال إىل السيد ،من كسبها حصلت البينونة أعطته ألفا  

 .(4)املثل إذا عتقت
 :ويف املراد بالتعجيل يف اجمللس ثالثة أوجه

وهو ما حيصل فيه االرتباط بني  ،أن املراد جملس التواجب (5)[أصحها وأشهرها] 
أن املراد مكان العقد فيقع  :وثانيها ،وال نظر إىل مكان العقد/(6)،والقبول ،اإلجياب

أنه يكفي  :وثالثها ،(7)وإن طال الزمن كما يف الصرف ،الطالق إذا أعطته ما مل يتفرقا
وجزم به  ،نه ظاهر النصإ) :وقيل ،اإلعطاء يف اجمللس إذا مل يطل الفصل كثريا

                                                           

 أ/ز[./102انتهاء لوحة ]( 1)

 (.5/686البني )، روضة الط(8/405انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.2/492انظر: املهذب )( 3)

(، روضة 406-8/405العزيز شرح الوجيز )(، 13/380انظر: كفاية النبيه )( 4)
 السديس.( حتقيق حصة 412-410، تتمة اإلبانة ص )(687-5/686الطالبني )

 يف نسخة )ط( )أصحهما وأشهرمها(، والصواب ما أثبته.( 5)

 أ/ط(./6انتهاء لوحة )( 6)

 (.6/408(، هناية احملتاج )7/481انظر: حتفة احملتاج ) (7)
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 .(1)املاوردي
 :ويف املسألة أوجه أخر

أعطته  ىتوم ،يف أنه ال يشرتط اإلعطاء يف اجمللس ،حلاق إن وإذا مبىتإ :أحدها
وهو ما يف  ،احلاقهما بصيغة املعاوضة يف جواز الرجوع قبل اإلعطاء :وثانيها ،(2)طلقت

 ،أنه باخليار إذا أحضرت األلف بني أن يقبله منها فتطلق :وثالثها ،(3)والتنبيه ،املهذب
 .(4)قول ابن سلمةوهو  ،أو ال يقبله فال تطلق

 :أوجه :ويتلخص فيها ستة
وال يصح  ،وال يفتقر إىل القبول ،أنه يشرتط اإلعطاء يف اجمللس فيهما :أصحها

إن كانت  :ورابعها ،أنه يشرتط يف إذا دون أن :وثالثها ،أنه ال يشرتط :وثانيها ،الرجوع
 :وسادسها ،اإلعطاء أنه جيوز الرجوع فيهما قبل :وخامسها ،وإال فال ،املرأة حرة اشرتط

 .أنه يتخري
 فرع

هلا إن وهبتين صداقك وهو يف ذمته فأنت  :أنه لو قال ،يف فتاوى ابن الصالح
وال يعترب يف هذا  :قال ،يف غري ذلك اجمللس أبرأتك تطلق :فقالت ،طالق طلقة رجعية

أو أن  ،أعطيتين ألفا   (6)(إذا)أنت طالق إن  :لو قال آخر ،(5)ما يعترب يف مثله يف اخللع

                                                           

 (.10/58انظر: احلاوي )( 1)

 (.5/686انظر: روضة الطالبني ) (2)

 (.172، التنبيه ص )(2/492املهذب ) انظر:( 3)

 (.5/686(، روضة الطالبني )8/406زيز شرح الوجيز )انظر: الع (4)

 (.438-2/437) انظر: فتاوى ابن الصالح (5)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب حذفها.(  6)
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وطالبته باأللف  ،وإن أنكرت ذلك ،أعطيتين بفتح اهلمزة طلقت يف احلال طالق بائنا  
 .(1)لزمه رده إلقراره به

فاملغلب  ،الزوجةوسؤال الطالق من جانب  ،أن يكون اإلختالع :القسم الثاني
أن هلا الرجوع يف مجيع  :أحدمها ،وأثر كونه معاوضة يظهر يف شيئني ،فيه املعاوضة

  ،أو بصيغة التعليق ،كطلقين على كذا  ،لصور قبل جوابه سواء أتت بصيغة املعاوضةا
  ا.أو أي وقت طلقتين فلك كذ ،أو مىت طلقتين ،كقوهلا إن طلقتين

  ،تواجب املعترب يف إيصال القبول باإلجيابختصيص جواهبا مبجلس ال :الثاين
أو  ،وسواء علق مبىت ،ليقوصيغة التع ،كسائر املعاوضات سواء يف ذلك صيغة املعاوضة

 .(2)ومل يلزمها العوض ،ولو طلقها بعد ذلك طلقت ،وأخواهتا ،أو إذا ،إن
 .الفصل الثالث من الباب الرابع/(3)وفيه بقية كالم يأيت يف

  ،أنه احتمل فيه صيغة التعليق :أحدمها ،إىل اجلعالة فيظهر يف شيئنيوأما نزوعه 
أنه إذا وجد بعض املسؤول  :وثانيهما ،(4)لك كذاأو مىت طلقتين )ف ،كقوهلا إن طلقتين

طلقت  :فقال ،على ألف ثالثا   (5)طلقين( :فإذا قالت ،استحق بقسطه من املبذول
وفيه  ،(6)واستحق ثلثه ،وقعت واحدة ،علي ثلث األلف :أو قال ،وأقتصر عليه ،واحدة

 .آخران يأتيان يف الباب الرابع :ووجهان ،(7)وجه أنه ال يستحق شيئا

                                                           

 (10/47(، احلاوي )10/22انظر: البيان للعمراين )( 1)

 (.8/407انظر: العزيز شرح الوجيز )( 2)

 ب/ط(./6انتهاء لوحة )( 3)

 (.4/231(، الغرر البهية )3/244املطالب )انظر: أسىن ( 4)

 سقط يف نسخة )ز(.( 5)

 (.6/409هناية احملتاج )(، 7/483انظر: حتفة احملتاج )( 6)

 (.5/688انظر: روضة الطالبني )( 7)
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فطلق إحدامها يقع عليها دون  ،له زوجتاه طلقنا على ألف :وكذا لو قالت
أو حصتها منه إذا وزع على مهر  ،وهل يستحق على املطلقة نصف املسمى ،األخرى

وجيري  ،آخرها :فيه أقوال تقدمت يف كتاب الصداق أصحها ؟أو مهر املثل (1)[مثلها]
واخلالف على ما ذكره الشيخ  ،يعااخلالف يف الواجب على كل منهما إذا طلقهما مج

طلقنا على ألف  :أو قيد فقاال ،أما إذا قيدتا ،أبو حامد خمصوص بصورة االطالق
ولو  ،(2)فالواجب ذلك بال خالف ،طلقتكما على ألف مناصفة :أو قال ،صفةمنا
أو  ،أو أنتما طالقان على ألف ،أو خالعتكما ،الزوج ابتداء طلقتكما على ألف (3):قال
وجزم به ابن  ،أنه يصح اخللع :أحدمها :فوجهان ،فقبلت إحدامها خاصة ،فبأل

وادعى أنه ال خالف فيه  ،زم به الغزايل هناوج :وأصحهما ،(4)يف البيع ،والغزايل ،الصباغ
هل  ،من رجلني فقبل أحدمها ومها كالوجهني فيما إذا باع عبدا   ،أنه ال يقع الطالق

 .(5)واألصح املنع ؟يصح يف نصيبه
وكذا  ،اشرتيناه به صح :فقاال ،بعت عبدي منكما بألف :ولو قال :قال اإلمام

وال يشرتط أن  :قال ،وفيه احتمال ،كل منهما اشرتيت نصفه بنصف األلف  :لو قال
واألمر على التواصل جاز  ،كذلك  :مث قال الثاين ،أحدمها قبلت :بل إذا قال ،ينطقا معا  

 ،إذا مل يطل الفصل
ألحدمها  :فقال ،وهو بيننا نصفني بألف ،ن بعناك هذا العبدرجال :ولو قال 

منه  صواملنع هنا أعو  :قال ،أطلقوه أنه ال يصح ة فالذياشرتيت منك نصفك خبمسمائ

                                                           

 (، والصواب ما أثبته.مثلهمايف نسخة )ط( ) (1)

 (.8/408انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 ب/ز[./102انتهاء لوحة ]( 3)

 .( حتقيق بندر بليلة.163الشامل البن الصباغ ص ) (3/31انظر: الوسيط )( 4)

 (.8/408العزيز شرح الوجيز )(، 5/120انظر: الوسيط ) (5)
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وقد حكى  ،وزعم اإلمام يف باب اجلراح بالضمان أنه ال خالف فيه ،(1)يف عكسه
 .(2)فيه وجهني :القاضي

 (4))قبلنا( :فقالتا ،ومل يعينها ،كما بألفطلقت إحدا  :(3)(قال)وكذا احلكم لو 
لو قيل له  :وقال املاوردي ،(6)يف هتذيبه :قاله البغوي ،وال تطلق/(5)،فإنه ال يصح

 .(8)دأسإحدى امرأتيك على ألف فلم يعينها ففعل كان خلعا فا (7)(طلقت)
فيحتمل أن حيمل قول البغوي مل  ،ووجوب مهر املثل ،وهذا يقتضي وقوع الطالق

تق لو قال وكذا يف الع :قال ،لكنه صرح يف فتاويه بأن الطالق ال يقع ،صح على ذلكي
ورأيت فيه أنه يعتق أحدمها ال بعينه ولعل  :قبلنا قال :فقاال ،أعتقت أحدكما على ألف

طلقت إحداكما على ألف  :وكذا لو قال :قال ،كذلك يف الطالق  :هذا القائل يقول
 ،وكذلك يف العتق ،والتعليق فإذا شائتا طلقت إحدامها ،ففيه معىن املعاوضة ،إن شئتما

 .(9)وكذا يف العتق ،فشائتا طلقت إحدامها ،لقت إحداكما إن شئتماط :وكذا لو قال
وكذا  ،ولزمها املال املسمى ،وضرتك بكذا فقبلت صح اخللع ،خالعتك :ولو قال

جيب عليهما فهل  :قال ابن الصباغ ،(10)وضريت بألف فطلقهما :طلقين :لو قالت
                                                           

 (.13/446انظر: هناية املطلب )( 1)

 مل أعثر عليه، وال عمن نقل عنه.( 2)

 يف نسخة )ز( )قالت(.( 3)

 سقط يف نسخة )ز(.( 4)

 أ/ط(./7)انتهاء لوحة ( 5)

 (.5/566انظر: التهذيب )( 6)

 كذا يف النسختني، والصواب )ط ل ق(.(  7)

 (.10/81انظر: احلاوي )( 8)

 (.302انظر: فتاوى البغوي ص )( 9)

 (.3/244(، أسىن املطالب )8/408انظر: العزيز شرح الوجيز )( 10)



   

 

 اخللع للقمويل الوسيط شرح يف اجلواهر البحرية

301 

 (1)؟ومهر املثل هلما ،األلف
طلق  (2)(فإذا) ،جيب املسمى هنا قطعا   :وقيل :فيه قوالن :قال األصحاب

وفيما يستحقه عليها  ،وقصد مقابلة طالقها مبا خيصها من األلف طلقت ،إحدامها
 .(3)األقوال فيما إذا خالعها بعوض واحد

نه لو طلق على ما دون املبذول وهو أ :ويظهر نزوعه إىل اجلعالة يف أمر ثالث
  ،ويلزم األلف ،طلقتك بألف يقع الطالق :فقال ، بألفنيطلقين :كما لو قالت  ،صح

وأشار  ،فإذا رده مل يستحق إال ألفا   (4)[بألف أرد   :فقال]رد عبدي بألفني  :كما لو قال
ه يف البيع وقد مر يف نظري  ،(6)كما يف جانبه  (5)[الطالق]إىل وجه أنه ال يقع  :املتويل

 .خالف
 فروع

وقبوله   ،وهو بذكر الصيغة اليق لو ختلل بني إجياب اخللع ،ذكره الغزايل هنا :األول
كالم ال   والقبول مطلقا   ،وقد مر يف البيع أنه ال يبنغي أن يتخلل بني اإلجياب ،كالم

 ،قليال   وإن كان ،بينهما (7)(باالرتباط)قطع  فإن كان كثريا   ،فإن ختلل ،تعلق له بالعقد

                                                           

 . انظر:احداقال ابن الصباغ: وحيتمل عندي أن يقال هاهنا: يصح املسمى قوال و  (1)
 (.10/34، البيان للعمراين )حتقيق بندر بليلة (169-168الشامل البن الصباغ ص )

 (.وإنة )ز( )يف نسخ (2)

. انظر: أصحهما: عليها مهر  مثلها، وقال البغوي: (10/34انظر: البيان للعمراين ) (3)
 .(5/572التهذيب )

 سقط قي نسخة )ط(، والصواب إثباته.( 4)

 نسخة )ط(، والصواب إثباته.سقط قي  (5)

ر: تتمة اإلبانة ص تنبيه: ذكر املتويل املسألة بتمامها، ومل ي ِشر إىل الوجه املذكور. انظ (6)
 ( حتقيق حصة السديس.438)

 كذا يف املخطوط، ولعل الصواب )االرتباط(.(  7)
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 :فوجهان
له امرأتاه  :مجاعة بنصه على أنه لو قالت واحتج له ،(1)ال يقطعأنه  :أصحهما

فإن رجعتا إىل اإلسالم يف العدة  ،فطلقهما كان الطالق موقوفا   ،طلقنا بألف فأرتدتا
 .(2)ولزمهما املال ،صح

 ،مث وجه االستدالل هبا ،فيذكر حكمها ،وهذه املسألة مقصودة يف نفسها
 ،وهي أن املرأة املنفردة إذا سألت الطالق بعوض ،مقدمةحيتاج إىل تقدمي  /(3)مىتو 

وال  ،فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة بالردة ،فأجاهبا الزوج ،وأرتدت عقب السؤال
فإن أصرت حىت أنقضت العدة تبني  ،وإن كان بعده فالطالق موقوف ،وال مال ،طالق

 ،الم بان وقوع الطالقوإن عادت إىل اإلس ،الردةوأن الفرقة حصلت ب ،أن ال طالق
له  :فلو قالت ،(4)وحتسب العدة من حني الطالق عندنا إىل مسألة النص ،ولزوم املال

وكذلك إن   ،فإن مل يكن دخل هبما لغا الطالق ،فأجاهبما ،طلقنا بألف فارتدا(5) امرأتاه
اإلسالم قبله تبني صحة وإن رجعتا إىل  ،و أصرتا إىل قضاء عدهتما ،كان دخل هبما

 (6))استعماهلا(وجيعل  ،حيتمل أن ال يقع :وقال احلناطي ،لع على املنصوصاخل
وإن رجعت  ،(8)وفيما جيب على كل منهما األقوال املتقدمة ،رجوعا ةالرد (7)[لكلمة]

وفيما  ،وأصرت األخرى بان وقوع الطالق على الراجعة دون املصرة ،إحدامها

                                                           

 (.8/409(، العزيز شرح الوجيز )5/121انظر: الوسيط ) (1)

 (.8/409العزيز شرح الوجيز )(، 218-5/217انظر: األم )( 2)

 ب/ط(./7انتهاء لوحة )( 3)

 .(8/409انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 أ/ز[./103انتهاء لوحة ]( 5)

 كذا يف املخطوط، والصواب )اشتغاهلما(.(  6)

 يف نسخة )ط( )الكلمة(، والصواب ما أثبته.( 7)

 (.8/409انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)
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وكذا لو كانت إحدامها  ،(2)أنه يلزمها مجيع املسمى :وفيه وجه ،لاألقوا (1)[يلزمها]
على عودها قبل انقضاء  (3)[دون األخرى وقف صحة اخللع يف املدخول]هبا  مدخوال  

مث أجاهبما فإن كان قبل  ،حدامهاولو ارتدت إ ،وبانت األخرى بنفس الردة ،عدهتا
وقع الطالق على املسلمة دون  وأصرت املرتدة إىل انقضاء العدة ،أو بعده ،الدخول

 .(4)وصار كما لو أجاز املستمرة على اإلسالم دون تلك ،املرتدة
والقبول أحتج  ،الكالم اليسري بني اإلجياب (5)[احتمل]فمن  ،إذا عرف ذلك

بأن هذا  ،أجاب (6)[حيتمله]ومن مل  ،فإن ختلل الردة مل مينع االرتباط ،بنصه يف املسألة
الكالم يف  (7)[هذا احتمال]وال يلزم من احتمال  ،لذي فرع كالمهالكالم من السائل ا

 :فقال ،لو ابتدأ الزوج :وقضية هذا أن يقال :قال الرافعي ،اآلخر املطلوب منه اجلواب
ومل ) ،وإن عادت إىل اإلسالم ،مث قبلت أن ال يصح اخللع ،لقتك بألف فارتدتط

 .(9)على ذلك (8)(جيروا
اجلواب املتقدم فيما إذا ابتدأت  ا ابتدأ الزوج مبثلبل أجاب البغوي فيما إذ 

 .(12()11)(العف) (10)املرأة
                                                           

 نسخة )ط( )يلزمهما(، والصواب ما أثبته.يف ( 1)

 (.410-8/409انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 والصواب إثباته.سقط قي نسخة )ط(،  (3)

 (.8/410انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 يف نسخة )ط( )محل(، والصواب ما أثبته.( 5)

 (، والصواب ما أثبته.حيملهيف نسخة )ط( ) (6)

 ، والصواب إثباته.سقط قي نسخة )ط( (7)

 كذا يف املخطوط، ويف العزيز )ومل جير األئمة(. انظر: املصدر الالحق.(  8)

 (.8/410عزيز شرح الوجيز )انظر: ال (9)

 (.8/410انظر: العزيز شرح الوجيز ) (10)

 كذا يف املخطوط، والصواب )باإللتماس(.  (11)

 (.8/410انظر: العزيز شرح الوجيز ) (12)
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أو  ،فإن مل يكن دخل هبما ،مث قبلتا ،طلقتكما على ألف فارتدا معا   :لو قال
وإن عادتا إىل اإلسالم يف العدة تبني صحته  ،وأصرتا إىل انقضا العدة لغا اخللع ،دخل

وكان كما  ،ون األخرى بطل اخللع يف حقهما معا  وإن عادت إحدامها د/(1)،يف حقهما
وقد تقدم أن ابتداء الزوج باإلجياب معاوضة يشرتط  ،لو قبلت إحدامها دون األخرى

وإن أرتدت إحدامها دون  ،خبالف ابتداء املرأة بااللتماس ،(2)يها توافقهما على القبولف
وأصرت إىل  ،هبا خوال  أو مد ،فإن كانت املرتدة غري مدخول هبا ،مث قبلتا ،األخرى

وإذا تبني أن حكم ردة املرأة بعد اجياب الزوج  ،فاخللع باطل يف حقهما ،انقضاء عدهتا
قال  ،تبني أن حكم الكالم اليسري من القائل ال يضر ،سهاحكم ردهتا بعد التما

 .(3)أن الكالم اليسري ال يبطله ذانويؤيده ما مر يف باب األ :الرافعي
 .(4) يقتضي ما قاله البغويوكالم املتويل :قلت

فأجاهبما وقف  ،مث سألتاه أن يطلقهما بألف ،ولو ارتدت زوجتاه املدخول هبما
وحكى  :قال الرافعي ،اإلسالم قبل انقضاء العدة تبني وقوعهفإن عادتا إىل  ،الطالق

 .(6)وهو غريب ،البدل (5)[أو يوجب] ،احلناطي خالفا يف أنه يكون رجعيا
مث قبلتا فقد يتجه أن ال يصح  ،ابتدأ الزوج باملخاطبة فارتدا لو :وقال اإلمام

وضبط  ،والقبول قاطع ،بناء على أن الكالم اليسري بني اإلجياب ،قبوهلما لتخلل الكالم
ولو وجد التفرق من جملس  :قال ،اإلمام الكالم اليسري مبا لو قدر بدله سكوت مل يضر

 :ففي صحته وجهان ،التفرق لصحووجد القبول بعده يف زمن لو ال  ،االجياب

                                                           

 أ/ط(./8لوحة )انتهاء ( 1)

 .293انظر: ص ( 2)

 (.8/410انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)

 قف عليه، وال عمن نقل عنه.مل أ( 4)

 (، والصواب ما أثبته.يوجبيف نسخة )ط( ) (5)

 (.8/410انظر: العزيز شرح الوجيز ) (6)
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  .(1)عار التفرق باألعراضشال إل :وثانيهما ،أنه يصح :حهماأص
إحدامها بألف فإن قبلت  ،(2)(طالقتني)المرأته أنت طالق  :لو قال :الفرع الثاين

أنه ال يقع  :قول ابن احلداد :أحدمها :وإن مل تقبل فوجهان ،ولزم األلف ،وقعت طلقتان
 ،وصححه الشيخ أبو علي ،وغريه ،القاضي أبو الطيب :وبه قال :اوثانيهم ،(3)شيء

 ،أنت طالق طلقتني إحدامها بألف :كما لو قال،  تقع الطلقة اخللية عن العوض
 .(4)واألخرى من غري شيء تقع األخرى من غري قبول

إذا قبلت هل  :وعلى األول ،(5)الوجهني يف هذه أيضا   ويبعد طرد :قال اإلمام
 ،وترتب طلقتان بائنه ،يف مقابلتهما معا   (6)(أو) ،حدامهايف مقابلة إيكون األلف 

إذا خالعتك فأنت طالق فخالعها مل تقع  :وهو بعيد فإنه لو قال :قال الرافعي ؟ورجعية
هبا وقعت  إن مل تكن مدخوال   :وعلى الثاين ،ملصادفتها البينونة /(7)الطلقة املعلقة

 ،فال يلزم املال ،ومل تقع األخرى ،وبانت هبا ،لفظه (9)اخللية عن العوض كما (8)الطلقة
وفيه  ،مث إن قبلت فهو خمالعة الرجعية ،وقعت اخللية عن العوض ،وإن كانت مدخوال  

                                                           

 (.372-13/371،452)انظر: هناية املطلب ( 1)

 كذا يف النسختني، والصواب )طلقتني( ليستقيم الكالم.(  2)

( حتقيق عبدالرمحن 210املسائل املولدات ص ) ،(10/51انظر: البيان للعمراين )( 3)
 الدارقي.

 (.10/51انظر: البيان للعمراين ) (4)

انظر: هناية املطلب  (.عندنا طرد الوجهني فيها أيضا تنبيه: قال اجلويين )ليس يبعد (5)
(14/327.) 

 يف نسخة )ز( )و(.( 6)

 ب/ط(./8انتهاء لوحة )( 7)

 ب/ز[./103انتهاء لوحة ]( 8)

 يف نسخة )ز( )مت(. (9)
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ففي وقوع  ،وإن مل نصححه ،ولزم األلف :وقعت الثانية ،خالف يأيت فإن صححناه
  .(1)أنه يقع :مهاأظهر  ،للشيخ أيب علي :الطالق احتماالن

ويؤمر  ،فإن قبلتا طلقتا ،المرأتيه أنتما طالقان إحداكما بألف :لو قال :ثالثال
وإن قبلت إحدامها دون األخرى قيل  ،فإذا عينها لزمها مهر املثل ،بتعيني املطلقة باأللف

وطلقت األخرى  ،ولزمها مهر املثل ،فإن عني القابلة طلقت ،له عني املطلقة باأللف
وقع الطالق على القابلة بغري  :قال صاحب البيان ،(2)وإن عني غريها ،طلقة رجعية

فعلى قول  ،(4)هو كما لو مل يقبال :صاحب التتمة (3)(قال) ،عوض دون اليت مل تقبل
وإن مل تقبل  ،غريه يقع على القابلة طلقة رجعية :وعلى قول ،ال يقع شيء :ابن احلداد

وعلى  ،ال تطلق واحدة منهما (5)يف الفرع املتقدم :فعلى قول ابن احلداد ،واحدة منهما
 .(6)ويؤمر بالتعيني ،قول غريه تقع الطلقة اخللية عن العوض دون املقابلة به

                                                           

 (.8/478نظر: العزيز شرح الوجيز )ا (1)

 (.17/46انظر: اجملموع )( 2)

 يف نسخة )ز( )وقال(.( 3)

 ديس.( حتقيق حصة الس416انظر: تتمة اإلبانة ص )( 4)

 .305ص انظر:  (5)

-424(، تتمة اإلبانة ص )10/52، البيان للعمراين )(17/46انظر: اجملموع ) (6)
 ( حتقيق عبدالرمحن الدارقي.210املسائل املولدات ص ) (،425
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 .القرآنية اآليات فهرس-1
 رقم الصفحة رقمها اآلية

 البقرة
 212 228 (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

 140، 136 237 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

 آل عمران
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

 (ڦ

102 5 

 النساء
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

1 5 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )

 (ۋ ۋ ۅ ۅ

19 281 

 265 35 (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 المائدة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )

 (ڀ

114 196 

 طه
 24 5 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)
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 رقم الصفحة رقمها اآلية
 األحزاب

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے )

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 (ۋ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

70-71 5 

 الزمر
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )

 (ی

9 5 

 المجادلة
 5 11 (مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث)
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 .واآلثار النبوية األحاديث فهرس-2
 الصفحةرقم  طرف الحديث

 192 بابا أقرهبما فأجب الداعيان اجتمع إذا
 24 الوجه فليجتنب أخاه أحدكم قاتل إذا

 6 الدين يف فقهه اللهم
 التشريق، أيام يف عليا بعث وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن

 وبعال وشرب أكل أيام أهنا: فنادى
243 

 23 صورته على آدم اهلل خلق
 وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول مع الوليد بن وخالد أنا دخلت

 احلارث بنت ميمونة على
204 

 268 خيذف أصحابه من رجال املغفل بن اهلل عبد رأى
 62 واشق بنت بروع يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قضى

 202 قائما منكم أحد يشربن ال
 199 قط سكرجة على كلأ وسلم عليه اهلل صلى النيب علمت ما

 5 علما   فيه يلتمس طريقا   سلك من
 5 الدين يف يفقهه خريا   به اهلل يرد من
 203 القدح ثلمة من الشرب عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هنى
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 .قالمحق النص في لهم المترجم األعالم فهرس-3
 رقم الصفحة العلم

 284 ابن أيب عصرون
 59 ابن أيب هريرة

 86 ابن احلداد
 65 ابن الصباغ

 142 ابن الصالح
 283 نذرابن امل

 68 ابن داود
 125 سريج ابن
 273 سلمة ابن

 182 ابن ك ج
 58 إسحاق وأب

 260 الزازأبو الفرج 
 79 أبو اهليثم
 184 أبو حامد

 179 أبو زيد
 64 و حممدأب

 284 أبو خملد البصري
 258 األرسويف

 183 اإلصطخري
 63 البغوي
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 رقم الصفحة العلم
 73 نجيالبندني

 290 نجيشالبو 
 76 اجلرجاين

 58 اجلويين
 66 احلناطي

 119 ريضج اخل  
 201 اخلطايب

 74 اخلوارزمي
 65 الرافعي
 63 الروياين 

 62 الشافعي 
 86 الشيخ أبو علي

 59 زيالشريا
 80 الصيمري
 77 العبادي
 66 العمراين 

 178 الفراء
 64 الفوراين
 61 القاضي
 66 الطيب وأب القاضي

 63 قفال الشاشيال
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 رقم الصفحة العلم
 225 جسياملاسر 

 61 املاوردي
 63 املتويل

 108 احملاملي
 208 املسعودي

 63 النووي
 62 بروع بنت واشق 

 108 يمل  س  
 79 مشر

 203 عز الدين
 179 علي بن أمحد بن سيده 

 177 مالك بن أنس 
 279 جملي

 116 نصر املروزيحممد بن 
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 .المفسَّرة الغريبة األلفاظ فهرس-4
 رقم الصفحة اللفظ المفسر

 24 استوى
 224 األت ون 
 36 األشبه

 205 األشنان 
 36 األصح

 35 ألظهرا
 61، 34 عند الشافعية األقوال

 22 األلفاظ اجململة 
 58، 35 األوجه يف املذهب الشافعي

 242 الربصاء
 197 البقل

 203 التجشؤ
 199 الثريد
 37 د يف املذهب الشافعياجلدي
 205 احل ن ك
 278 اخللع
 180 الد عجوة

 61، 35 الطرق يف املذهب
 205 الطست

 203 العّب 
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 رقم الصفحة اللفظ المفسر
 37 العراقيون واملراوزة

 270 العريكة
 245 العسس

 37 يف املذهب الشافعي القدمي
 199 القصعة

 235 القن
 278 الكتاب 

 196 املائدة
 235 املبعضة

 153 املتعة 
 242 مةذو اجمل

 235 املدبرة
 36 املذهب عند الشافعية

 35 عند الشافعيةاملشهور 
 235 املكاتبة

 57 املهر
 207 النثر 

 212 النشوز 
 57 النكاح
 178 الوليمة

 235 أم الولد
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 رقم الصفحة اللفظ المفسر
 184 ةبشخان

 280 راد  املص  بيع 
 223 خان
 234 رتقاء

 191 هاتِ رت  ع  
 234 قرناء

 38 قال عند الشافعيةقيل وي
 184 هنجأ كسرت باد

 232 ةمساهن
 232 مشاهرة
 232 مياومة
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 .والبلدان األماكن فهرس-5
 رقم الصفحة اسم المكان

 16 والم  ق  
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 .الكتاب في الواردة الكتب سفهر -6
 األم لإلمام حممد بن ادريس الشافعي، مطبوع. •

 الديانة أليب القاسم عبدالرمحن ابن حممد الفوراين، خمطوط.اإلبانة عن أحكام فروع  •

 حبر املذهب أليب احملاسن عبدالواحد ابن إمساعيل الروياين، مطبوع. •

 مطبوع.البيان أليب اخلري، حيىي بن سامل العمراين، وهو  •

 تتمة اإلبانة أليب سعد عبدالرمحن ابن مأمون املتويل. •

 فال الكبري.التقريب للقاسم بن حممد الشاشي الق •

 التهذيب أليب حممد احلسني البغوي، وهو مطبوع. •

 احلاوي الكبري أليب احلسن علي املاوردي، وهو مطبوع. •

 ي.الذخائر يف فروع الشافعية أليب املعايل جملي ابن مجيع املخزوم •

 روضة الطالبني أليب زكرياء حميي الدين ابن شرف النووي، وهو مطبوع. •

 لعبد السيد ابن حممد ابن عبدالواحد ابن الصباغ.الشامل يف فروع الشافعية  •

 فتاوى ابن الصالح لعثمان ابن عبدالرمحن الشهرزوري املعروف بابن الصالح، مطبوع. •

 وي، مطبوع.فتاوى البغوي أليب حممد احلسني بن مسعود البغ •

 الفتاوى للقاضي احلسني بن حممد املروزي، مطبوع. •

 سم عبد الكرمي بن حممد الرافعي، مطبوع.فتح العزيز يف شرح الوجيز أليب القا •

 الفروع أليب بكر حممد بن أمحد املعروف بابن احلداد، مطبوع. •

 احملرر أليب القاسم عبدالكرمي بن حممد الرافعي، مطبوع. •

 إبراهيم إمساعيل بن حيي املزين، ، مطبوع. خمتصر املزين أليب •

 ، مطبوع.املعاياة أليب العباس أمحد بن حممد بن أمحد اجلرحاين •

 املهذب يف الفقه الشافعي أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، مطبوع. •

هناية املطلب يف دراية املذهب أليب املعايل عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويين،  •
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 بوع.مط

 اإلمالء للشافعي. •

 ع.، مطبو براهيم بن علي بن يوسف الفريوزأبادي الشريازي أبو إسحاقالتنبيه إل •

 الكايف أليب عبداهلل الزبري بن أمحد بن سليمان الزبريي. •

 .حامد حممد بن حممد الغزايل البسيط أليب •

 ، مطبوع.حامد حممد بن حممد الغزايل الوسيط أليب •

 .، مطبوعن حممد الغزايلأليب حامد حممد بالوجيز  •

 .الروياينحلية املؤمن واختيار املوقن أليب احملاسن عبدالواحد ابن إمساعيل  •

 التعليقة للقاضي حسني، مطبوع. •

 اإلشراف على غوامض احلكومات للهروي، مطبوع. •

 شرح صحيح مسلم للنووي، مطبوع. •

 التعليقة للقاضي أيب الطيب الطربي. •

 احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، مطبوع.احملكم واحمليط األعظم أليب  •

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مطبوع. •

، ليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزديسسنن أيب داود ل •
 أبو داود، مطبوع.

مد بن عيسى بن س وجرة بن موسى بن الضحاك، حملسنن الرتمذي  -اجلامع الكبري  •
 ، مطبوع.الرتمذي، أبو عيسى

 ، مطبوع.النسائي ،أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،عبد الرمحن يبأل السنن الكربى •
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 .والمراجع المصادر فهرس-7
 بريوت. –إحياء علوم الدين، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، دار املعرفة  •
: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف •

بريوت، الطبعة: الثانية  –هـ(، إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي 1420
 م.1985 -هـ 1405

االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن  •
عاصم النمري القرطيب، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار اجليل، الطبعة: األوىل، 

 هـ.1412بريوت، 
د الغابة يف معرفة الصحابة، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد أس •

هـ(، حتقيق: 630الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 
عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،  -علي حممد معوض 

 م.1994 -هـ 1415
الب يف شرح روض الطالب، لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أسىن املط •

 دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.  السنيكي،أبو حيىي
اإلشراف على غوامض احلكومات، للهروي، حتقيق امحد صاحل الصواب الرفاعي،  •

 اإلسالمية باملدينة املنورة. ه، رسالة دكتوراة حمققة يف اجلامعة1431الطبعة األوىل 
علي بن حممد بن أمحد بن حجر اإلصابة يف متييز الصحابة، أبو الفضل أمحد بن  •

هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض، دار 852العسقالين )املتوىف: 
 هـ.1415بريوت / الطبعة األوىل  –الكتب العلمية 

ملعني )هو حاشية على فتح املعني بشرح قرة العني إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح ا •
شهور بالبكري( بن حممد شطا الدمياطي )املتوىف: بعد مبهمات الدين(، أبو بكر )امل

 م.1997 -هـ 1418هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: األوىل، 1302
ي الدمشقي )املتوىف: األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركل •

 م.2002ار / مايو أي -هـ(، دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عشر 1396
هـ(، 764أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )املتوىف:  •
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حتقيق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور حممد موعد، الدكتور 
 -مد، قدم له: مازن عبد القادر املبارك، دار الفكر املعاصر، بريوت حممود سامل حم

 م.1998 -هـ 1418سوريا، الطبعة: األوىل،  –ر الفكر، دمشق لبنان، دا
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين  •

ار الفكر، دار د -هـ(، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات 977الشافعي )املتوىف: 
 بريوت. –الفكر 

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد األم، الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن  •
بريوت،  –هـ(، دار املعرفة 204املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: 

 م.1990هـ/1410الطبعة: بدون طبعة، 
ة بني الفقهاء، قاسم بن عبد اهلل بن أمري علي أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداول •

هـ(، حتقيق: حيىي حسن مراد، دار الكتب 978: القونوي الرومي احلنفي )املتوىف
 م.2004 -هـ1424العلمية، الطبعة: 

حبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي(، الروياين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل  •
ي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، هـ(، حتقيق: طارق فتح 502)ت 

 م.2009
الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، البداية والنهاية أليب  •

 م.1988 -هـ 1408حتقيق: علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل 
ح الكبري، البن امللقن سراج الدين البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشر  •

مصطفى أبو الغيط وعبد  ، حتقيق:ير بن علي بن أمحد الشافعي املصر أبو حفص عم
السعودية، -الرياض -اهلل بن سليمان وياسر بن كمال، دار اهلجرة للنشر والتوزيع 

 م.2004-هـ1425الطبعة: االوىل، 
النكاح اىل هناية كتاب  البسيط للغزايل، حتقيق عوض احلريب، من بداية كتاب •

 الكفارات، لنيل درجة الدكتوراه، اجلامعة اإلسالمية.
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  •

لبنان  -هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية 911السيوطي )املتوىف: 
 صيد. /
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الشافعي، أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين البيان يف مذهب اإلمام  •
جدة، الطبعة: األوىل،  –قيق: قاسم حممد النوري، دار املنهاج اليمين الشافعي، حت

 م.2000 -هـ1421
تاج العروس من جواهر القاموس حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين الزَّبيدي،  •

 اهلداية.جمموعة من احملققني، دار  حتقيق:
اختصره زكريا  التجريد لنفع العبيد = حاشية البجريمي على شرح املنهج )منهج الطالب •

األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب(، سليمان بن 
يـجر ِمّي املصري الشافعي )املتوىف:  هـ(، مطبعة احلليب، الطبعة: 1221حممد بن عمر الب ج 

 م.1950 -هـ 1369بدون طبعة، 
وي، حتقيق:عبد الغين حترير ألفاظ التنبيه، أليب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النو  •

 هـ.1408دمشق، الطبعة: األوىل،  –الدقر، دار القلم 
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية  •

م، دار إحياء الرتاث  1983 -هـ  1357الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد، 
 بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ. -العريب 

تتمة »، ومعه «تدريب املبتدي وهتذيب املنتهي»التدريب يف الفقه الشافعي املسمى بـ  •
، ]وتبدأ -رمحه اهلل  -لعلم الدين صاحل ابن الشيخ سراج الدين البلقيين « التدريب

آخر الكتاب[، سراج الدين أيب حفص عمر بن رسالن التتمة من كتاب النفقات إىل 
عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال املصري، دار البلقيين الشافعي، حققه وعلق 

 م.2012 -هـ 1433اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -القبلتني، الرياض 
اجستري، من  التعليقة الكربى للقاضي ايب الطيب، حتقيق سعود احملمدي لنيل درجة امل •

 كتاب اخللع اىل كتاب االيالء، اجلامعة اإلسالمية.
التعليقة الكربى للقاضي ايب الطيب، حتقيق يوسف العقيل لنيل درجة الدكتوراه، من   •

 كتاب النكاح اىل كتاب القسم والنشوز، اجلامعة اإلسالمية.
زي )املتوىف: التنبية يف الفقه الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريا •

 هـ(، عامل الكتب.476
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زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي، عنيت بنشره  هتذيب األمساء واللغات، أليب •
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية، 

 لبنان. –دار الكتب العلمية، بريوت 
هـ(، حتقيق: 370ألزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: حملمد بن أمحد بن ا ،هتذيب اللغة •

 م.2001بريوت، الطبعة: األوىل،  –رعب، دار إحياء الرتاث العريب حممد عوض م
التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد  •

د عبد املوجود، علي هـ(، حتقيق: عادل أمح 516بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: 
 م.1997 -هـ 1418وىل، حممد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: األ

الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، لصاحل بن عبد السميع اآليب األزهري،  •
 بريوت. –املكتبة الثقافية 

ك، سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن س وجرة بن موسى بن الضحا -اجلامع الكبري  •
ف، دار الغرب هـ(، حتقيق: بشار عواد معرو 279الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 

 م.1998بريوت،  –اإلسالمي 
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه  •

= صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: حممد زهري 
م ترقيم حممد فؤاد ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقي بن

 هـ.1422عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 
هـ(، حتقيق: رمزي 321مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  •

 م.1987بريوت، الطبعة: األوىل،  –منري بعلبكي، دار العلم للماليني 
مد بن أمحد بن علي جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود لشمس الدين حم •

بن عبد اخلالق، املنهاجي األسيوطي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد احلميد حممد 
 م.1996 -هـ 1417لبنان، الطبعة: األوىل،  –السعدين، دار الكتب العلمية بريوت 

 –سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية، دار الفكر حاشيتا قليويب وعمرية، ألمحد  •
 م.1995-هـ1415طبعة، بريوت، بدون 

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، أبو احلسن علي  •
هـ(، 450بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: 
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الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب  -عوض حتقيق: الشيخ علي حممد م
 م.1999-هـ 1419لبنان، الطبعة: األوىل،  –العلمية، بريوت 

خبايا الزوايا، أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي الشافعي،  •
الطبعة:  الكويت، –حتقيق: عبدالقادر عبداهلل العاين، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

 هـ.1402األوىل، 
الثامنة، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن الدرر الكامنة يف أعيان املائة  •

هـ(، حتقيق: مراقبة / حممد عبد املعيد ضان، جملس دائرة 852حجر العسقالين )املتوىف: 
 م.1972هـ/ 1392صيدر اباد/ اهلند، الطبعة: الثانية،  -املعارف العثمانية 

ن شرف النووي )املتوىف: وضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حيىي بر  •
 على حممد معوض، دار الكتب العلمية. -هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 676

الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور  •
 احلميد السعدين، دار الطالئع. هـ(، حتقيق: مسعد عبد370)املتوىف: 

نهاج، العالمة حممد الزهرى الغمراوى، دار النشر / دار السراج الوهاج على منت امل •
 املعرفة.

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرمحن حممد ناصر  •
هـ(، مكتبة 1420الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 

 وىل، )ملكتبة املعارف(.املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: األ
سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  •

تاين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا   –األزدي الس ِجسج
 بريوت.

قي، ذيله اجلوهر النقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيه السنن الكربى ويف •
مؤلف اجلوهر النقي: عالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن الرتكماين، جملس 

 هـ.1344دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: األوىل، 
ن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف: السنن الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد ب •

بريوت، الطبعة: األوىل،  –ق: حسن عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة هـ(، حتقي303
 م.2001 -هـ 1421
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از الذهيب  • سري أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق اميج
 م.2006-هـ1427الطبعة: القاهرة،  -هـ(، دار احلديث748)املتوىف: 

بندر بليلة لنيل درجة الدكتوراه، من اول كتاب اخللع اىل الشامل البن الصباغ، حتقيق  •
 هناية كتاب الطالق، اجلامعة اإلسالمية.

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الع كري  •
: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد هـ(، حققه1089احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: 

 -هـ 1406بريوت، الطبعة: األوىل،  –اؤوط، دار ابن كثري، دمشق القادر األرن
 م.1986

شرح زروق على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين، لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن  •
: أمحد فريد أمحد بن حممد بن عيسى الربنسي الفاسي، املعروف بـ زروق، أعتىن به

 م. 2006 -هـ  1427لبنان، الطبعة: األوىل،  –املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت 
 - ه1407لبنان،  –شرح صحيح مسلم للنووي، الناشر دار الكتاب العريب بريوت  •

 لبنان. –ملكارت سنرت بريوت  -م، دار الكتاب العريب الرملة البيضاء 1987
بية، أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، الصحاح تاج اللغة وصحاح العر  •

 هـ1407بريوت، الطبعة: الرابعة  –حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني 
 م.1987 -

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن  •
، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  م عجبد 

 م.1993 -هـ 1414طبعة: الثانية، بريوت، ال –
طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي حتقيق: د.  •

حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 هـ.1413الطبعة: الثانية، 

 ه.1401لعلوم، ت الشافعية لإلسنوي، حتقيق عبداهلل اجلبوري، دار اطبقا •
طبقات الشافعية، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي  •

هـ(، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، عامل 851الدين ابن قاضي شهبة )املتوىف: 
 هـ.1407بريوت، الطبعة: األوىل،  –الكتب 
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قرشي البصري مث الدمشقي الشافعيني، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ال طبقات •
هـ(، حتقيق: د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب، مكتبة 774)املتوىف: 

 م.1993 -هـ 1413الثقافة الدينية، 
طبقات النحويني واللغويني، حملمد بن احلسن بن عبيد اهلل بن مذحج الزبيدي األندلسي  •

 لطبعة: الثانية، دار املعارف.شبيلي، أبو بكر، حتقيق:حممد أبو الفضل إبراهيم، ااإل
العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري، لعبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو  •

عادل أمحد عبد املوجود، دار  -القاسم الرافعي القزويين، حتقيق: علي حممد عوض 
 م.1997 -هـ 1417نان، الطبعة: األوىل، لب –الكتب العلمية، بريوت 

لصالح لعثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن فتاوى ابن ا •
 –الصالح، حتقيق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم، عامل الكتب 

 هـ.1407بريوت، الطبعة: األوىل، 
يف اجلامعة اإلسالمية، حتقيق: يوسف فتاوى البغوي حلسني البغوي، خمطوط حمقق  •

 .ه1430القرزعي، 
فتاوى القاضي حسني بن حممد املروروذي، حتقيق أمل عبدالقادر خطاب، ومجال حممود  •

 م.2010-ه1431أبو حسان، دار الفتح للدراسات والنشر، الطبعة األوىل: 
ري، زين فتح الوهاب بشرح منهج الطالب لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصا •

 م.1994هـ/1414ة والنشر، الطبعة: الدين أبو حيىي السنيكي، دار الفكر للطباع
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل )منهج الطالب  •

اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب(، 
لي األزهري، املعروف باجلمل، دار الفكر، الطبعة: لسليمان بن عمر بن منصور العجي

 دون طبعة وبدون تاريخ.ب
الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، اشرتك يف تأليف هذه السلسلة: الدكتور  •

، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشرججبي، دار القلم للطباعة والنشر  م صطفى اخِلنج
 م.1992 -هـ  1413والتوزيع، دمشق، الطبعة: الرابعة، 

هـ(، 817اهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف: القاموس احمليط، جمد الدين أبو ط •
حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد نعيم العرقس وسي، 
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 -هـ 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 م.2005

ي بن عبد الكايف السبكي، قضاء األرب يف أسئلة حلب أليب احلسن تقي الدين عل •
حتقيق: حممد عامل عبد اجمليد األفغاين، املكتبة التجارية مكة املكرمة، الطبعة: بدون، 

 هـ.1413
قواعد األحكام يف مصاحل األنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم  •

كتبة ي الدمشقي، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مبن احلسن السلم
 القاهرة. –الكليات األزهرية 

كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري،  •
 حتقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.

يب سعد عبد الرمحن بن مأمون بن علي املتويل كتاب تتمة االبانة لفروع الديانة، أل •
هـ. من الباب الثالث )يف املسمى الفاسد وبيان املشروط(  478ي، املتوىف سنة الشافع

من كتاب الصداق ايل هناية كتاب اخللع، حتقيق: حصة السديس لنيل درجة الدكتوراه، 
 جامعة أم القرى.

بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار، أليب بكر  •
احلسيين احلصين، حتقيق: علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان، دار معلى 
 م.1994دمشق، الطبعة: األوىل،  –اخلري 

كفاية النبيه يف شرح التنبيه ألمحد بن حممد بن علي األنصاري، املعروف بابن الرفعة،  •
 م.2009الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، حتقيق: جمدي حممد سرور باسلوم، دار 

الكنز اللغوي يف الل س ن العريب البن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، حتقيق:  •
 القاهرة. –أوغست هفنر، مكتبة املتنيب 

اللباب يف الفقه الشافعي، أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو احلسن ابن  •
عمري، دار هـ(، حتقيق: عبد الكرمي بن صنيتان ال415احملاملي الشافعّي )املتوىف: 

 هـ.1416البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
بريوت، الطبعة: الثالثة  –لسان العرب، حملمد بن مكرم بن علي ابن منظور، دار صادر  •

 هـ.1414 -
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ي((، ليحىي بن شرف النووي، دار اجملموع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيع •
 الفكر.

احملرر يف فقه اإلمام الشافعي للرافعي، حتقيق حممد حسن، دار الكتب العلمية، الطبعة  •
 ه.1426األوىل 

احملكم واحمليط األعظم، أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، حتقيق:  •
 -هـ 1421األوىل، بريوت، الطبعة:  –ة عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمي

 .م2000
زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  خمتار الصحاح، •

الدار النموذجية،  -هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية 666)املتوىف: 
 م.1999هـ / 1420صيدا، الطبعة: اخلامسة،  –بريوت 

بريوت،  –ار املعرفة ىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين، دخمتصر املزين، إلمساعيل بن حي •
 م.1990هـ/1410

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، حتقيق:  •
 م.1998-هـ1418بريوت، الطبعة: األوىل،  –فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية 

الرمحن الدارقي، وع ابن احلداد( البن احلداد، حتقيق عبداملسائل املولدات املشهور بـ)فر  •
 هـ.1439أسفار الكويت، 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  •
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن  -الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 م.2001 -هـ 1421، الطبعة: األوىل، عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة

سند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، امل •
حممد فؤاد عبد الباقي، دار  ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق:

 بريوت. –إحياء الرتاث العريب 
العلمية محد بن حممد بن علي الفيومي، املكتبة املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أل •

 بريوت. –
مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب واآلراء  •

 -هـ 1422والرتجيحات، مرمي حممد صاحل الظفريي، دار ابن حزم، الطبعة: األوىل، 
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دراسات اإلسالمية كلية ال  -جامعة األزهر  -م، أصل الكتاب: رسالة ماجستري 2002
 والعربية )مصر(.

 .اإلسالمية اجلامعة يف علمية رسالة العويف، أمحد حتقيق العايل، لباملط •
 اإلسالمية اجلامعة يف علمية رسالة سعيد، أمحد حتقيق العايل، املطلب •
 بن احلسني حممد أيب السنة، حمليي البغوي، تفسري=  القرآن تفسري يف التنزيل معامل •

 الرزاق عبد: حتقيق ،(هـ510: املتوىف) الشافعي البغوي الفراء بن دحمم بن مسعود
 .ه 1420 األوىل،: الطبعة بريوت،- العريب الرتاث إحياء دار املهدي،

املعاياة يف العقل والفروق للجرجاين، حتقيق: حممد فارس، دار الكتب العلمية، الطبعة  •
 ه.1414األوىل 

أبو عبد اهلل ياقوت فة األديب، لشهاب الدين معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معر  •
بن عبد اهلل الرومي احلموي، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

 م.1993 -هـ 1414الطبعة: األوىل، 
لشهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت  معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب، •

اإلسالمي، بريوت،  إحسان عباس، دار الغرب :بن عبد اهلل الرومي احلموي، حتقيق
 م.1993 -هـ  1414الطبعة: األوىل، 

معجم البلدان، للشيخ االمام شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلموي  •
 م.1979 - ه1399لبنان،  –الرومي البغدادي دار إحياء الثراث العريب بريوت 

 بن حيىي بن سعيد بن سهل بن اهلل عبد بن ناحلس هالل أليب اللغوية، الفروق معجم •
 النشر ومؤسسة بيات، اهلل بيت الشيخ: حتقيق ،(هـ395 حنو: املتوىف) العسكري مهران

 األوىل،: الطبعة ،«قم» بـ املدرسني جلماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة اإلسالمي،
 .هـ1412

هـ( 1424)املتوىف: د عمر معجم اللغة العربية املعاصرة، د أمحد خمتار عبد احلمي •
 م.2008 -هـ 1429مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 

معجم املؤلفني، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق )املتوىف:  •
 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -هـ(، مكتبة املثىن 1408

اهرة )إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد ة بالقاملعجم الوسيط، جممع اللغة العربي •
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 عبد القادر / حممد النجار(، دار الدعوة.
حامد صادق قنييب، دار النفائس للطباعة  -معجم لغة الفقهاء، حملمد رواس قلعجي  •

 م.1988 -هـ 1408والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 
الرازي، أبو احلسني، حتقيق: زويين معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكرياء الق •

 م.1979 -هـ 1399عبدالسالم حممد هارون، دار الفكر، 
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج حملمد بن أمحد اخلطيب الشربيين دار الكتب  •

 م.1994 -هـ 1415العلمية، الطبعة: األوىل، 
دين حيىي بن شرف النووي يي المنهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، أبو زكريا حم •

هـ(، حتقيق: عوض قاسم أمحد عوض، دار الفكر، الطبعة: األوىل، 676)املتوىف: 
 م.2005-هـ1425

منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين  •
–مية ب العلالدين أبو حيىي السنيكي، حتقيق: صالح بن حممد بن عويضة، دار الكت

 م.1997 -هـ 1417بريوت، الطبعة: األوىل 
، دار إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازياملهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أليب اسحاق  •

 الكتب العلمية.
النجم الوهاج يف شرح املنهاج، حملمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَِّمريي، دار  •

 م.2004 -هـ 1425ىل، : األو جلنة علمية، الطبعة املنهاج )جدة(، حتقيق:
نزهة األلباء يف طبقات األدباء، لعبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو  •

 –الربكات، كمال الدين األنباري، حتقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، الزرقاء 
 م.1985 -هـ 1405األردن، الطبعة: الثالثة، 

تـ عجذ ب  يف تفج  •  سج
غريِب ألجف اِظ امله ّذِب، حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان ِسري النَّظجم  امل

هـ(، دراسة وحتقيق وتعليق: 633بن بطال الركيب، أبو عبد اهلل، املعروف ببطال )املتوىف: 
(، 1م )جزء 1988د. مصطفى عبد احلفيظ س امِل، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، 

 م.1991
الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرملي، لشمس  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج •

 م.1984هـ/1404 -دار الفكر، بريوت، ط أخرية 
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لعبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو  ،هناية املطلب يف دراية املذهب •
عة: الطب، حتقيق أ. د/ عبد العظيم حممود الّديب، دار املنهاج، هـ(478)املتوىف:  املعايل

 م.2007-هـ1428األوىل، 
اهلداية إىل أوهام الكفاية، لعبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو  •

 م.2009حممد، مجال الدين، حتقيق: جمدي حممد سرور باسلوم، دار الكتب العلمي، 
الوايف بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي، حتقيق: أمحد  •

 م.2000 -هـ 1420بريوت،  –ؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث رنااأل
الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي، أليب حامد حممد الغزايل،حتقيق علي معوض وعادل  •

-ه1418لبنان، الطبعة األوىل -عبداملوجود، دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت
 م.1997

 لسالم.الغزاىل، دار االوسيط ىف املذهب حملمد بن حممد  •
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم  •

بريوت،  –بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر 
 - 3، اجلزء: 1900، 0الطبعة:  - 2، اجلزء: 1900، 0الطبعة:  - 1الطبعة: اجلزء: 

، 1الطبعة:  - 5، اجلزء: 1971، 1الطبعة:  - 4جلزء: ، ا1900، 0عة: الطب
 م.1994، 1الطبعة:  - 7، اجلزء: 1900، 0الطبعة:  - 6، اجلزء: 1994
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